
' ' ir n i yeri nci ytt 1 

1' r 7518 

--·----------------' 
Pazar 
29 

.r---:-~--ı Mayıs 938 

r 

Teı.fmt: 2716 

Hitler 
Ordu ve donanma kuman
danlarını nezdine çağıra
rak uzun uzadıya konuştu 
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üyük l\~illet Meclisi, ordumuzun, Ha- <;in -Japon harbi 

T ki k d k 
./t:Jpon tayyareleri, diin Kantonu bombala. 

tay ür öğünü iş ence en ur- ·,ıar, be, ,az 6lı'J binden fazla yaralıoar 

tarmasını hükômetten istedi 
IWeclia, memleketimizdeki Frans~~ ·mekteplerinin· kapatılmasını, Os· 

1"1anlı borçlarının fronsaya aid kıamının ôerilmemesini iatedi. izzeti 
nefia meaeleai olan Hatay İfi, ne olursa olsun halledilmelidir ... .. . .. ... . 

UkkuFşun 
Bugü-;;Ôdemişte t5ren var! 

Ôdemişt• illclcurıan '6idt1si 
Vali 8. Fazla Güleç, düa 

ak .. • ôdemite gitmiıtir. 811• 
rü• Ôdemiıte lıkkurşun abide· 
ıinde yapılacak meraıime riya• 

nt ekecektir. Kahrım• ve 
ceıur Ödemiılileria . müıtevli 

düımana ilk kurıuau attıklan 

yerde buıün yapılacak tören, 

ıeçe• Hnekilere nazaran daha 
parlak olacak, civar mza ve 

köylerden birçok heyetler ilk· 
kurıun mahalline ıidecekierdir. 

Vezir ve Os· 
manağa suları 

---~ ............ ---
Yeni boru tea: aatı 
ir i~ 15 bin lira . 

aa. I ~d: ·ecek 
Beled ye reis Dr. 8. Behçet 

Uz, dün sabah bcled ye kon
trol mühend:s ı 8 . C.tbidle ço· 
cuk hastane i, merkez garai ve 

Kültürparkta ziraat müz:esı in· 

ıııtını tetkik etmiıtir. Temel· 
lerden fazla su çı ktatından İn· 

ıııf güçlükle yapılmaktadır. 
Ziraat müzeıi inıaatı, hayli 

ilerlemiıtir. Vezir ve Oımınıta 
auyu kaynaklarında yapılmakta 
ola• ııla hat ilerlemiıtir. 

Kaynakta yapılaa inşaat, ıu
JU• miktarı•• artarmııtır. Kay
aak, feani ve sıhhi şeltilde 

betonarme kapatılmıı. etraf 
duvarları kirgir yapılmııtır. 

Şimdi kaynakta• •• depoıanı 
ikinci bir font borularile teıisat 
yapılacak, ba · ımetle depoya 
fazlı ıu akıtalma11 temia edilr 
cektir. 

K'ayoalda • depOatl ara11a• 
daki mesafe bir kilometredir. 
Yeni teıisat için 15000 lira 
urfetmek lizımıelecektir. 

Hitler, dün ordu ve do·nanma kumandanlarını nes· 
. dine davet etmiş ve mazakerelerde· bu!unmu,tur. 
Prıg 28 (Radyo) - Çekoı· 

ıovakya başvekili Milan Hodza Esrareng·ız b·ır bO 
ile Südct Al.nanları lideri Hay· • 
niayn ara11nda bupn vakuba· v 

1 lmaıı mukarrer mülakat, henüz gu ma vak'ası 
anlaşılmıyan sebep.erden dolayı . 
geri kalmıştır. 

Milın Hodza, yalmz Sudet 
ayanmdan do .uz (Kunt) la ko· 

naımuştur. 

Südetlerin neş ettikleri reami 
bir teblitde, doktor (Kunt) ile 

Milan Hodza arasında konuş· 
malara başlandığı ve bu ko
nuşmaların devam edeceti bil
dirilmiıtir, 

Prag, 28 (Radyo) - Batv•• 
kilet muavini, bugüıa matbuat 
mümessillerine beyanatta ba
lunmuı ve Çekoılovakyanm; bu 
gjnkü vaz yet karşısında, top• 
lamıı olduğu askeri kuvvetleri 
terbiı etmek niyetinde olmadı· 
tanı bildırmiştir. 

8udapeşte, 28 ( Radyo ) -
Macaristan Maliye nezareti; 
bugün neşrettiği resmi bir teb
litde, Çekoslovakya çeklerinin 
son verilecek emre kadar ban• 
k alarca tediye edilmemeıini 
bildırmiıtir. 

Pariı, 28 (Radyo) - Çekoı• 
lo~akyada belediye iotibab.atanıa 
ikinci ı partisi. Y,arın olacaktar. . .. 

lntibabatıa, Almanlarla mes-
1<. un olan yerlerde cereyan ede
cetini gözönüae getireo mehafil, 
- Sona 6 ı11Cı 5ahiJede -

Y•lctlntla eesed, lctUdeşi tarafından deni%den çılctuılırlcaıı. 

ağağıda cesed sahilde 
Dün öğle üzeri Konak vapur ,I rülmüş, derhal denizden çıka

iılcelolİ önünde bir ceıed ıö· 1 -..>ona 2 inci sahi/eti•-



Fransa ve Voltaire 
lr/afl Hazar 

Voltaire'in papuçları ıittikçe dama atılıyor! O, bugünkü Franıız 
münevverlerinin adeta dilfmanı slbi l>irt•Y oldu! John Charpentier'nin, 
C. Crouvezie'nin, Pignet'in yeni çıkan eaerlerini yakında takip edecek 
olan diser kitaplar da Voltaire'in enaeainde bou pİfla-ecelt mahiyett~ 
İmiıler! ... 

Bakınız Voltaire için 'bu e .. rler neler diyor: 
- uO, fakirlerin, muztarlplerin ve aözyatlaların amanaız mücl•· 

fii iken, kendiai mUtbit denecek derecede senglndi!Fırsat b\lldui&a sa
manlar iae, halktan fazlaıiyle nef.-et ettigini açıkça MS)tlerdi r •• Mtla
tebit!erin, katı kalbli pa~onlann belalı bir dütmanı olan Voltaire, en 
zalim kralların en hararetli doıtu idi! Bilhasaa papaıları hiç MYmHdL 
Fakat haatalanchiı zamarı, onları baı ucuna çaiırmaktan, onlardan 
medet ummaktan, illhl 4lvalan metheclerken pa&paaları saiklere çıkar
maktan Lır an faril olmazdı! Ancak bu teveceUhleı- haıtahfı .. Çince
ye kadardı!H .. tahktan kalktıtı nkıt, oıene din mUnteaiplerine aöğüp 
eayar, kenclUerlni y...ın cliblne ltatırardıl Dalma haıta olduiunu •• teh· 
likede b\llundujunu aöylemeaine rajm911, Voltaire (83) yıl yqadı!. 

Tehaıb\latan itrencltfl •e dalkavukhıfa ilanı harp ettili halde, her yer• 
de alkıtlanmaun, en ince teferruata varıncaya kadar §Ahaana hürmet 
taire'ln ele teutlarla arUlmllf bir malalek olmuı ••1•t tabfldir. 

Bu aatırlan 1azarken aayrl lhU,.ari lluatinkll Frama:rı dtlfUncHlkl 
Ve Voltalr•'• kıaacak yerele bllalda onu açık kalblilliinclen dola11 al· 
kıtlaclık. Çtlnldl Voltaln, haldld Ye taai manaaiyle ltlr Frauut tipidir. 
Zaten F.ranea, ........... e,, ......... ı.ati .... ODUD .. ıaclı olan voa. 
taire'la Ü teaatlarla ...... ltlr mahluk olınq s•rwt taltltdir. ' 

Bir auualar, mlu.tı.. ltlrrl)-et tlenl nnn Fr--. ._ dnlertle 
latlpclatlm en ..... nllmunelerlai ~~· alttermekten ge~JBrl 
samaalar .. ..Uletlerba alWauau 1apaa Parla, ılaull .. 1r yaPacak 
mlll.tler u..U ....... ..._..ıtmu kfrnHclen ~orl Onun 
........................... " UUYftt ftldrlerl .............. tatla 
rlra ..... 

Veltalrel V......,....... w ...._.,.haldan ~ktarl ÇW -
tek .. , ........ Pl'UIA'Dlll -.tb ahllkını, (•eekeıla olarak) _...... 
....................... WJlkfe ......... k l&a-... 

E!irefp8Ş8""Ciii8Yetı bir-aıre 
faciasından doğdu 

NehmN, lcanaının dekolte ua%iye· 
tinde komtuclan geldıf ini aöyledi 

llnlp111M Ka..W. pıw •el• ba,ladL Nihayet, Urla· 
............ PillllJe; eli.. dıki wazifem bittik~en •onra 
Mı •ıtaaı bapkla Bld&r• lb- Ben de lzmire ıeldim, Kavaklı· 
.Mla .... Mı•met AU.1• ... pıaar caddetiad•ki evimde ı.-
..._ ... clla ,.w.11 atar nm buldum. 
.,... ••kırtmcle lt11l••ar - Nedea eai1teaai11.; yaıu~da 
tir. Ol • lıYıtık lllr.,.... kll•ct. da ._.,. ıelclia? 
.... -- ........ ? .. ( 

tlplae Jbbdea bnıuu va'4u• 
tu Wlcllrllerelı malaakemell bite ....... Satl•,.. wrllclL ... . 
.. Ali, ... .,. ....... ,, 
,ş,ı.. .. .. 

- ,.....,. ...... Wr kola-
........... lııll•lttl .. ... 
.... wfJI'• ... ... .. dlm. 
ba çıMll•._ alda. IS.$ ..... 
... ...... bir YUile .. 
u,..,_.,ua....,.. 111r.-
•• .. ...... ..... .... c1ar. 
ıc.n. " ........... BoiJa· 
katla .-. .ı.-.'n m ,. .................... 
lana •1111 ıllıı -..... K .. 
_. .... ....._.. pllriai de ..................... ,. 
ilM ..... llllr .. dcl.t retiDM 
... -. .,.... tembilllerim• 
.. _ ............ aid•ek 
...... •ı· 1 laaber alda& 
'- ..... ••• alalcla ve 

•ınw•ı ı••'••• .. Urlacla 
-· pelrtd-. u.1a w.ı. 
....... '11tt•& .... 

21l«• •••• .,...wıdili• ... ---- , ...... .. 
"" .... lir ,.. yatla umaaı 

ne litmitti& Kapuya 
...... , Karım evde yok

._ 11111dar •1111orlırclı. 
-rillr·,.ı dl,. •alendim. Al 

aeldi. ilblecle Urlab Sa· 
...... blrlaia eYillcle olclua ..,...,. 

- Oreda •e JlplprcillD? ••• - C--. ..,.... cloaa kal-
a •• aı..ıa sittim. 

CMUam ••cU. fakat dekolte 
_..,.. leli. Dikkat edince 
..,_ .. e.ıkı. ılrcllm. Fa

,.._. boalauaa, çoeuk· 
llnll •ı•ı blmuıa diye aeı 

Yafoaz keadil•iai 
....., Bozyakaya eniştemin ya· 

... et.elim. K.ım, tekrar 
tıfıib!ilill mat•zaıında amelelik 

et• batl&mıJ, buau haber 
alanca lm.di8iae mektup yaz· 

& Bana akıi cevaplar rcl· 

. . ~ .. C-•~ Oy~ . ilt~i. . d•df. 
Bea de t8tiln matııaıına rid•· 
rek çahımata l>Nladım. Fakat 
UnmaD deti .. w&,-tllri,1. beal 
fGpheyo dütllrdü. Bit süa fcı. 
mlpU.,a ıidecetimi ıöyliyerek 
wd• pldlm. Malcsac:lam kar 
dilial takib etm.ıcti. Takib ... 
tic:eaiacle keadiaiai bir erkek le 
rörltllrkea yakaladım • 

- Kim iMi ada•, dedi& 
- Arkadatımın kocaıı ceva• 

bı•I nrdl. Andın bir müddet 
dalsa g60tl, bir gü11 yiae tarla
J• tlclip plı,.catımı a6yliyerek 
avda 91kba, bnıa ela o si• 
llaataaeye ıiderek muayene 
olacata•.. ite aitaiyecejini 
tayledl. 

Ben evdea çaktıktan bir az 
10nrı badiıiai takibe baılı· 
dım, aramııda 150 metre ka· 
dar bir muafe varclı. O, be· 
alm takibimde• bıberclar de
lildi. Evnıa llaltane inine 
ıelcli, IODra bapiıbane önllne 
dotnı ilerle&fi, Urlalı Salih, 
upW..e 8alade beldiyormuı. 
Berabw koaaımata bııladılar. 
Me1dua taktım, l-lrlılı Salib 
beni ılrGnce kaçta. Karımı: 

- Burada ne Japıyorıan? 
laaal lautabaaede muayene 
olacaktın? O.elim. 

- Çarı claa badime çorap 
alacatam. DedL S.Uble bal111a· 
cıtındın tOpbelendiıa ve bir. 
tikte fittim. Çarııdan çorap 
ııbn abdlc, ıoara eve tıktık. 
Aradu bir mOddet pçti, ara
mızda reçimııılik bql•mışlt. 
Şüphe içinde yafıyord11m. Vak'a 
slnü, eve rittim, kıpı açıkta. 
Evde karamla beraber çocuk· 
lar da yoktu, bir müddet ıonra 
karım reldi, nereye ıittitini 
ıordum: 

- Senin nene lizım. 
Dedi. Bına küfür etnıeğ'e 

batladı, iakarp· ninı çakarıp ba· 
şıma attı, beD de ins1nım, da· 
yanawadım ve b c;~tı çeke-relc 

lı,-.. ~· ı... ' ·' 
~ADOI M yıs 

1 Şehir Dahili flaberıe ı 
Hamıdiye ...... 

'~.--~~~~---------~~~~~~~~~-----Ti Car et ·ve Sanayi Odaı8'ri Esr~ren'giz Jjf: 
Karadeniz aeya 

tinden dtJnd 
İstanbul, 28 (Radyo) 

radeniz ıcıyabatıne gitmiş 
Hamid.ve mektep gemımi 
gün limanımızı avdet et ve lzmir fuarı boğulma 

Kültilrpark yolları ıiışaatı devam 
ediyor. Elektrik meselesi 

Fuar komitesi reisliğinden 
türkiyedeki butün ticaret vo 
aaaa1i odalarına bir tamim 
rönderilmiş, bu aeneki Fuarın 
her bakımdan daha mütekamil 
Ye m9dern bir eıer olacağı için 
ıicaret v• sanayi odılarıaı• 
Fuara ıeçen yıllara nazarın 
daha geait mikyııta iıtirakle
riDin kendi me•fatleriııe oldu
lu bildirilmiş, mıntakalanaa 
ait mamulit ve mahı-.lihn teı· 
lairi için kaç metre iburabbaı 
,. lıtediti ıoralmuıtar. 

El11/ctrilc mHttlttsi 
Fuar komitesi, fuar zamanın• 

da lzmir· elektrik ıirketinden 
140 kilovat elektrik iıteditini 
şirket müdürlüğüne bildirmisse 
de ıebir ihtiyacı aazuı dikkate 
ahnırak ıirketçe ancak 640 
kilovat verilebileceği cevabı vr 
rilmiıtir. 

Kflltiirparlcta 
Kültürpartaki esıılı yollar, 

belediyece ıimdiden yıptmlmak• 
tadır. 

Serbest giireş1er 
Dört bölge birincileri bug{Jn Kaltar

parkta karf ılaf ıyorlar 

vak' ası 
-B1111 1 inci ~ahi/ede -

nlm1ttır. Cesedin Ahmed otlu 
Yuıuf adında 33 yaıında bir 
lcıytkÇtya ıid oldutu anlaşıl· 
naıştır. Yusuf, beş gün evel or
tadan kaybolmuş, kardeıi Bekir 
zıbıtıya müracaat ederek Yu· 
ıufuo arınmasını iıtemişti. 

Zabatı, ötede beride YDafu 
aramıııa da bulaıaamıı ve kendi· 
.linin kayıkçı oldutu nazıra alı
narak dalgıç vıııtaıile denizde 
bile araştırmalar yıpmıı ve fa· 
kat buDclaa da bir netice ıla
mamııtı. 

9 Eylul vapuru, dü11 Kar11· 
,aka için Konak vapur iıke
luindon yolcu'ahrkoa pervue· 
nin lcarııtırdıtı ıulır, ' denizin 
dibiade bulUDaD Yu•ufua, ce
aediai ıuyu11 iiatiine çakarmıı, 
yolcuJardıa birkaçı oesedi ıö
rünce: 

- Denize bir adım düftü. 
Diye batırmata baılamıı. iske
lede bulunan poli1, derhal adil 
laıım nlılitini ve miiddıiumu· 
mlllti telefonla haberdar etmit. 
müddeiumumi muavini B. Na· 
clir Ener bidi11 yerine ıitmiı· 
tir. Yuıufun ceaedini ,Oalerdea 
beri arayan kard11i Beldrlı 
•••• da o •ırada orayı rıl· 
miı, Bekir, kardeıinin ceıedioi 
göz yaılara aruuıda denizden 
çıkarm11br • 

Yusuf, ber akşam içici içi· 
yormuı. Sırlıoıluk yüzünden 
gece yatap uyudutu lc:ayılctan 
kenizo düıtütl ve hotu~duiu 

1"1.il.. 6irlnci lerl -~~~~~._~ .... ..._ v..-.. 
Bu,Ua Kültürparrkta Hbeat "::'.:"~---·-------.ı yüzüodo çlrpmakt•Q müteftl· 

.p,.. Grup müsabakalarına Elektrik oa tramoa)' lid yara ve bereler bullıadutu 
bış nacı&ktır.o--lfu ~..,ı... ı,. ıirlıeti J~iaat1 fatlıilı beı günden beri denizde kalını 
tira~)ıua-Gaıbi Aıaita /ı -.e•uıaıu ~lllVM' -..zımpü'flfen 

• 1 ece •. biç ıiımedi1-i ~rülmaı, bu hal 
dolu aiireıc;ileri şehr.imize ... ı. Naf V kil ti. 1 • El ktr"L 5 AV ·- ·- ıa e • ' zmır 1 ı~ nazarı dikkati celbıtmiıtir. ,.._ 
miıl•dir. Grup biıiacililderiDde T · k t' t · ~ ve ramvay '11 e 1 91ıııt ve Ht, hastaneye kıldırılmı•, otop· 
Maaid, Nazilli, Aydın, Mutia f b 'le t tk'k tt• L " a rı asını e 1 • ırmeğe ~a· si yapılınca Yuıufuıı bir cina· 
bölgelerinin birincileri bölge· · t' B t t's!k t · • rar vırmış ır. 11 • ıu a ıçın yete kurban ıittiti neticesi me.,. 
mizin birincilerilo karıılapcak· ı lc'-'k ıc· "h d. 1 

e e u-ı ve mı ıne mu en ıı· dana çakmııtır. 
tardır. Neticede grup birincili• leri 8. Hüseyin ve Aclan, Otoplide dimağın kan içinde 
ifai kazanacak olan güretÇiler • An karadan ıehrimiıe plmiı, 
3nllmüıdeld cumırteıi glnü tetkiklere baılamıılardar. bulunduğu, akciğerlerde biç 
Ankarada baıhyıcak Tür~dJe N. ~ "'bulunmadatı ıörülnıüttür. Hal· 
Mrbeat rflreti biriaciliklerine aflG ,-en memurları buld cleaiıde boplan bir ada·' 

---.. ··· Hakaret 
İkiçeımelikte Memduh.y 

balleainde Hüseyin kızı N 
Şefık kızı Hatice ve D 
biribir ni tahkir ettikler 
zabıtaca tutulmuşlardır. 

ıırada denizi:dalgalı ol 
fakat Salih iıminde bir ı 
yardım ederek Mehmedle 
likte Yuaufu kayığa koyd 
Yuıufun yorganına ıar 
ayadutu tesbit odilmiıtir. 

Yuıufun ondaa ıonra 
düğu belli dejildir. Saba 
lrıyakt• bir yasık ve b · 
ayalcbba bulunmuıtu. Yor 
birlik~e Yusuf ortada y 
Tablcıkat derinleıtirilmiı, 
fun kimse ile dOınıu olm 
lıerkeale İfİ &'eçioditi a 
mııbr. Bu vazıyet karşı 
fU neticeye varılmaktadır: 

Yuıuf, kayakta yattık .an 
ra belki ıu dökmek m k 
lcallcmıı, fılcat sarbotluk 
sile düıorek elini lcıy.§'ın 
nınaa çarpmıı, dimaği bi 
ıif ylllilnden aımu,, ıonr 
aedi dıalıe dilfmüttür. 
öldlirlilmüı ve ıonra d 
atdmıt olmııı dı mubteme 
rüldiitünden tıblcikıt adi 
derinllflirilmelctedır. 

Yu•uf beklrdı. Üç kız 
deıi, bir aDa•, bir de 
lcardeti vardı . 

TAKViM 
Rumi • 13541 Arabi • 

Mayıa 16 llelailleftl 
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Evkaı EaauVaaa~ 
Gbet 9,0Z 4,33 
Öğle 4,39 12,11 
lkladi 8,3916,10 

ittirık edeceklerdir. Atatürk Naffı fen memurlarının mil· mıa akciterlerinin ıu ile dolu 
kupuı •amı altında yapılacak bendiılite terfi imtibaalan bi• olmuı fennen llumdır. Otopıi, _ 
ba ıüreıler, biitüa Türkiyedo tirilmiıtir. Fen memurlarının, Yuaufun evveli öldiiriildiltilnü IDAREHANF.SI 
huıuıl alika uyandırmııtır. Mü· Nafıa Veklletiodea kapala llrf ıoarı denize ablcLtanı ıöıter- htiı Waoi .,.... 
ııbakalar ıabıb ıaat 10 da içinde gelen ıuıllere verdikleri mittir. Bu vaz·yıt kar111ınaa t.Ealk .flltili ldua i 
bııhyıcakbr. t-'briri cevaplar tetkik için N• müddeiumumilik, tahkikatı de- 2'elpaf: air - AN.OOW 

• . fia Vekaletine ıönderilecelc, im- rinleftirmit. Ynıufan 23 mıyıa fılefom 17'16 • Poa katalal 
vurdum, sonra karakola gidıp tihanda muvaffak 01111 fen gec11i Mezarhkbıııada lama- Abone feraİd 
teslim oldum. memurları, mühendiılite terfi ilin meylıanelinde Mehmed l.Ul&i l'QO. .ıaa aıJlll 

Şahıt poUı B. Ali Ulvi, IUÇ• ettririleceklerdir. adında ayakça bir arkadqile ........ 
lunun karakola gelip bıçıtile Bı-lc taıımalc rakı i9titi, ikilmlD de fula 11r __. r- ı ............. .... 
teslim olduktan ıonra hemen Kemerd• Köprülü Ali Gül- hoı vuiyette dolamaya ,.Idık· ..... ıcnd 11 1inıdll 

hadiae yerine gittiğimi, kadanı kan bahçenin üzerinde bir bıçak leri, Yuaafua, 1abp uyumak l~!!!!llll!J!!!!l!!!!l!l!l!!~~~!!I!!!!-~ 
içinde, baygıı halde buldafunu bulunmuş, zabıtaca m6ııdere üzere kayıta biDmet• çalıttıtı 
ıoğan koklatarak ayılttıta•ı, ıon· edilmiştir. sırada muvaffak olamadaja, o 
ta kadını : 

- Seni kim vurdu, diye IOI'• 

dutunu, kadının dt: 
- Kocam Mebmed Ali IND

Cltn para iıtedi, vermedim, be
ni vurdu. Deditini, baıtaa.ct. 
aldfitfinil anlattı. Halbuki if .. 
deıini karakolda aidatımız maz· 
aun Mehmed Ali iıe, kar111aın . 
Urlalı Salih ve bir hnnca ile 
mUnaıebette buluadutunu, bun
dan mutber olarak vurdutanu 
ıöyledıt ni anlattı. Maznuaa 
ae diyeceti soruldu: 

- Benim paraya ihtiyaoam 
yoktar. Sandıtamda beıibirlik
lerim, mlcevberatımc:lın bı,lca 
bir evim ve •razim. de vardır. 
Kendiıinden pıra iıteditim ya· 
landır. Oedı. Muhakeme, U lala 
S ılıh n celbi için batk• bir 
g .. uıe bırak ldı, 

TAYYARE Sineması 
Geae bu _,ta muvaffakayet ve aafer laaftuını ya,.tacaktır 

Geceyarısı . Yıldız 
Danı ve Vals kralı 

Gin••r Ros•r• V E Vilyam Povel 
Tar•fındın ı.mıil edilmiı qk ve zarafet ab.deıi 

DANS - MUSiKi... YOZLERCE KADIN ARTlST.,. BÜYÜK BiR iHTiŞAM 
AYRICA DONY ANIN EN BOYOK YILDIZLARf 

Alberl Pr•/Hn • Dani11llt1 Darieux - Lacien Baroux - Alice Tlsot 
Taraf adan emNlıiı bir ıuette temsil cd len 

Yatakh Vagon Kontrolörü 
Bayılhncıya kadar ıiildüre«k derecede eğlence& v~ ncş'eıi büyük komedi 



Sahit~ ANADOLU 

Katalonyalılar, şimal cephe ..... ~~.~~~ı-ı., 
ril yor: 

Rasathaae biri saat 1, 26 de 
diğeri ikiye beı kala iki ael· 

Bu cephede, iki taraf ta mühim zayiata zelc kaydetınittir. Brinci zel-
zelenin mer,.ezi lıtanbula1080 

ug"' radı, harp meydanı cesedlerle doludur kilometr, ikinci zelzeleaın 
uzalığı 570 kilometredir. Pıriı, 28 (Radyo) - Fran· Çankırı, 28 (Huıusi)- Dün 

lı:iatlerin, şimal ceph~si~,de Ka· c u•• r k o rd usu gece biri aaat birde, diğeri 
talonyabların mukabıl hucumla- ikide iki haf,f zelzele olmuş· 
rıaı defettiklerini ve bu cephe- ' tur. Hasar yoktur. 

de yapılın kanlı muharebe Dl'" Dlinvanın birinci sınıf orduları ara-'---~~----" 
tieesinde, iki tarafın da mühim ~ lrlsnda 
ıayiıta uğradığını, Cumhuriyet- sında yer almış bir kuvvettir 
~lerin, 14 tank kaybettiklerini; fıtanbul, 28 (Husuıi) - Doıt ve müttef k Yugoslavya Harbiye parJamentOSU 
Kaıtellon cephesinde Franlciıt· ve Bahriye Nazırı General Mariç, memleketine dönmek üzere 
lerin 8 kilometre iler11ıdiklerini buradan ayrılırken, matbuat mümessillerini kabul etmiı ve ordu- Feshedildi. Yeni in. 
liavaı ıjaa11nın Saragoua mu- muzun intizamından bahsederek: tihap var 
habiri bildirıyor. _ Türle orduıu, dünyanın birinci sınıf orduları araaında 

Dublia 28 (Radyo) - lrlan· Ayni muhabiri• verdlti ma· 1 t 
yer a mış ır . ., da parlamentosu, bugün feshe· IGıııata göre, harp meydanı, ce- Demi•tir. 

' dilmiştir. ledlerle do'.udur. Ed rne, 28 (Hususi muhabirimizden), 'Vugolavya harbiye ve 
Yeni intihabat, gelecek a71a Pariı, 28 (Radyo) - Fraa• bahriye nazırı orgeneral Mar,ç, Bayan Mariç, lıtanbuldan aaat 12 sinde olacaktır. 

kiıtlerin, Elikaı:ıtoden ıoı:ıra, 7,30 da konvanıivonel trenile Edirne iıtuyonuna re;miş, Trakya 
bıagün de Barselonla Vatana:- umumi müfetti•i ııeneral Kaz m D,rik ile Edirne valisi, kuman· 
Yayı bombardıman ettikleri ve dan, beledi ye reiıi ve kalabalık halk tarafın dan karşılanmıştır. 
cumhuriyetçilerin hava kuvvet· Oıgenerale, askeri iıtikbal merasimi yapılmış, Bayan Dırik, 

Edvar Benes 
54 

, Mayıs 29 

Kerm esin Candarlı günü 
çok zevkli geçti 

Bergama ve O.kili k6ylerı"nden hiJytJk bir 
kalabalık ı•nl:klere iştirak etti 

Çandarlı, 28 (Huıusi) - K"rıaeıi:ı Çıadarlı rünü, coşkun ae
ıelerle reçti. Bergama Ye O.kili köylerıaden büyüle bir kalabalık 
gelerek ıenlildere iıtirak etti Ye oyıaaaan milli oy1111ları ıeyrettl. 

Çeıidlı zeybek oyanları, bilh11ıa umumi bir zeYk uyandırdı. 
Deniz, kalkan ve kukla oy11r !arı da oynandı, gilreı yapıldı ve 

müteakıben aaarıatika gezildi. Bu ıaretle bir baftıdıaberi devam 
edon Kermea, aonı erıni, oldu. 

----------~--~~ 

Londra itilafnamesi 
Harp gemileri ve askeri mühim~t için altı 

mi"yon •terlin tahıis ettik 
lıtanbu~ 28 (Hususi) -Lon· 

dra büyük elç,miz B. Fethi 

Okyar, evelki gün Lo~drada 
imzalanan kredi itilafnameıi 

hakkında beyanatta bulun· 
muı we: 

-Türkiye ile lngiltere arasın· 
da imzalanan bu itilafaame,çok 
hayırlı bir jştir ve memlelceti· 
mizia iktısadi kalkınmaııaa çok 
hizmet edecektir. 

Demiştır. 

lngilterenin bize açtığı 16 
milyon liralık kredinin bir kıa· 
mile harp g~mil !Fİ yaptıracağız 
ve ordumuz için mühimmat ala· 
cağız, Bu işler için 6 milyon 

sterlin tahsis edilecektir. 

M aldereıi ldğımı 
Belediyenin lnıa ettirdiği 

MAldereıi lığımı tamamlanmıı· 
tır. Kışla lçiıı Bıhribaba Parkı 
clnündeki lcabvelere kadarki lcı• 
aım, evelce tamamlınmıttı. 
Şimdi parktan kahveye kadar 
olan lu11• da ik .. ı edilmiştir. 
Lijım, bu günlerde deaiılo 
bir eştirilecek ve b• litım, yu• 
karı maballelerio aeyllp sulan• 
nı d'oğndaQ doğruya deni 
akıtacalct'r. 

llıracatımız 
H :ıft:ılık i•tatistik 

lerile Frankist tayyareleri ara- Bayan ~ariçe bir buket takdım etıniştır. 
•ında şiddetli bir muharebe vu• istasyon Yugoslav ve Türk bayraiclarile ıüslenm ştı. Genera~ 
lcubulduğu bildirilmektedir. treni.ı E.dırne stasyonunda kaldığı es ıada eğıtmenler haldmada 

yafına girdi 
Edvar Benes 

Prag, 28 (Radyo) - Çekoılo· Buğday meselesi 
vakya Cumhurreis, Edvar Benea 

ıs May11tan '21 Mayısa a
dar bir hafta ı çinde fzmir U· 
manından yapılan ihracat mikı
tarını göıt~reıı bir iıtatiıtik ha· 
zırlaaaıııtır. Bu iıtatistiğe ıöre 
bir hattalık ibracat miktarı 
sudur: 

Cumhuriyetçi ispanya Hari· i'eneraf Kazım Dirılcten malü ;nat almı~, çok memnun olmuştur. 
ciye Nezaretı, Frankonun, açık Umumi müfettit kendilerine zengin bir çay ziyafeti vermit. 
şehirleri bombardıman etmkte bayan Dırik de bayan M1riçe badem ezmesi hediye etmiıtir. 
devam ett;ğ;nden, protaatoda General Mariç, bu kadar hararetle ist:kbal edildiği Edirnede 
balunmuştur. bir gün olsun ka.ıp gezemiyeceğinden çok ıııüteesair olduğuau 

Salaıııanka, '28 (A.A.) - aöylem;ş, trenle istasyond•n hareket ederkeıı: 
Umumi karargah teblığ ediyor: - Y aşasııı Türkiye! 

Son yaptığı taarruz esnasın- D ye bağırm11, halkta: 
da düşman 3000 den fazlı za· - Yaşı110 Y .ıgoslavyal 
Yi ye esir ver .niştir. Mıl ı sler Diye mukabelede bulunmuştur. 
... r 9 - D-1._

6 
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tvzilerimize yemden taarruz 
etınişlerae do S'"'i püakürtül· 
ınüşlerdir. 

Teruel cephesinde düşman 
taağlüp ve takip 1.·dilmiştır. Bu 
cephede düşmanın zayiatı lSOOO 
\işidir. 

ltalya 
Trablu."g · · bı zira:ıt 
noktaaından inkifa
Fını kararla~tırdt 
Roma, 28 (Rad ~o) - lhlyı 

Z raat Nezareti, T rablusg 1rbı 
Ziraat noktaı:ndan iııkişaf ettir· 
ıılek için, ltalyadaıı oraya çiftçi 
göıderıııe}i kararlaştırmıştır. 

Ç.ftçilerin ilk kafilesini teıkil 
eden bin beşy:iz kiş', Trablusa 
gitmek üzeredir. Bunlar orada 
ıelciı zıraat mıntakası teşk;J 
•decelcler ve 1940 s neaine ka· 
dar otuz beş bin çiftç. için ze
nıin bazırlıyacaklardır. 

Mühim 
birmülakt 
llı'Jkref sefirimiz, 
Romanya Hariciye 
N:ızırile konuştu 

Biiicreş, 28 (R ıdyo)-Rc>maa• 
Yl Başveki.i Petreıko Komnea 
~Ugün Türkiae sefiri Hamduı· 
•h T nriöıeri kabul etmiş ve 
ıııuıı müddet ko:ıuşmuıtur. Bu 
ınij ika ta ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

Bulgaristanın 
.ılnkara ateşem:l't!ri 

Sorya, 28 (Rıdyo) - Yarbay 
M0halç yef, Bulgaristanın Aııka
ra ıtaş,militer.ığ ne tayin edıl· 
Dl'ştir. Ô ı.iın:izde<ı hafta A ·• 
~ıraya gi.ier~k vazJeı,ae baş· 
ıyıcaktır. 

ı 

ü~ok takımı 
3·1 yenildi 

lzmirliler, çok seri oynadıkları 
halde b.rcok fırsatl:ı.rı hacırılar. • • 
lstanbul, 28 (Hususi) - Galat11arayla Üçok takımı ar11rada 

yap lan maç, çok heyecanlı oldu, 
lllı: gol i, hemen serı bir ak:ııla Üçok takımı attı. Bir müddet 

sonra; Sü eyman Galatasarayın birinci sayıs nı attı; fakat bu, ita· 
leye girmedi. Buna rağmen haKem, gol saydı! 

ikinci haftıyımda, Galatasaray ikı gol attı. Ü,ok takımı, seri 
oynamasına rağmen çok fıraatlar lcıçırdı. Ve neticede 3· J 
yenildi. 

M. Jorj Bone 
Eylülde tayyare ile memıeketimize 
g:lecek ve ricalimizle konuşacaktır 

lstaııbul, 28 (Husuıi)- Franaa H ıriciye Nazırı (Jorj Bone)Jin; 
Ey.Gide, tayyare ile Ankarayı giderek ricalimizle konuşacağı 
söyleniyor. 

Fran11z bü~ümeti, ıeyahat keyfiyetini resmen hülcıimetimize 
b:ldirmiştir. 

Montrö mukavelesi 
Roma, 28 (Radyo) - ltalya kabinesi, bugüo Başvekil Mus· 

solınioin riyuetınde toplanmış ve muhteU kararlar vermiıtir. 
Kabinenin bu içtimaında, Montrö boğazlar mukaveleai de 

taıdik edilm ştir. 
Kabine; harb vukuunda harbe iştirak edecek devletlerle bitı· 

raf kalacakiar için ita yanın ne vaz yet alacağ nı tetkik etmiş ve 
bazı kararlar almıştır. 

Kabine, Çarşambll günü tekrar toplanacaktır. 

Devlet dairelerinde 
Yaz ve kış saatleri tesbit ed~ldi 
Ankara, 28 (Hususi) - Haziranın IS inden Eylu ün tS şine 

kadar devam etmek üzere, dev.etin bütün resmi daıreleriade yaz 
mesai ıaati tatbik olunacak ve 11bah aaat 8 den 14 dörde ka· 
dar çalııdac1ktır. 

Kış saatine göre, mesai aabah 11at 9 dan 12 ye kadar devam 
edecek ve öjleden ıonra saat 13,30 dan baılıyarak, 17 de bıte
cektir. 

bugün S4 yaşına girm.ştir. Bü· Ekme.k fiati 
tja gazeteler, uzun makaleler • 
yazmakta, Cumhurreiıiniıı büyük yiJkaelmıyecek 
eserlerinden ve Çekoılovakya• lzmırde b11tday stoku az ol· 
nın istildilinde, Mazar ğin yanı duğu ve köylerden lzıııire buğ-
başında olduğu halde yapt ğı day gelıııedi~i için buğday ve 
mübım ve değerlı bızmıtlerda11 netice it.barile ekmelc fiatiain 
bahsetmektedirler. yükaelmesine ıııani o'mak key

Aıi general 
k:Jç .. mıyor 

Meksoko, 28 (A.A.) - San 
Lui• De Potosidelci federal 
h va ku.,vetlcn El Saltoda b11-
lnnan Cedıllıı hava meydanı•· 
dan Zemzomtleden geldiktea 
sc> .ıra general Cedillonun içi•e 
bınereic firar etmek taaavvu• 
ruııda bulunduğu seri bir tay· 
yareyı. ele geçirmişlerdir. 

General henüz tevk f edil· 
memiştır. 

Belgradda 
İt.il hav ' sergisi 

Milan Stoqadinov 'ç 

Be gr-ıd. 28 (Radyo) - Bq 
ve.<il M ıan Stoyıd.noviç, bu 
gün ılk hava serg.ıini açmıştır. 

Açılma merasıını esnasında 
yüz yirmi harp tayyareaı bizzat 
iizerinde uçmuş ve muhtelif 
uçuşLu yapmıştır. 

Prense•ler Pariae 
giım:vccJk 

Londra, 28 (Radyo) - lngil· 
tere Veliahdı Prenes (E.lizabet) 
ile kız kardeşi Preoteı (Mar• 
garit) in Kral ve Kraliçenin Pa· 
riı ıeyahatlerine ittirak ede
cekleri tekzip edilmektedir. 

Hırsızlık 
Çorakkapıdı D yarbalcırlı Mit· 

hat Yardımcı, Kulalı Mehmed 
oğlu bahçıvan Alnia bahçesin· 
den bir terazı ve di bem çaldı· 
ğınd~n tutulmuştur. 

fiyeti düşünülmüş Zıraat Ban· 
knı depolarında buluaaa buğ
daylardan bir lı:ıımının p·yaaa
ya çıkarılarak aatışa arzed.lmHi 

ıçin Ziraat Bankaaı umum mü· 
dürlüğü nezdinde teşebbüste 

bulunulması bundan evel Şehır 
Mec ıainde kararlaştırılmıştı. 

Zıraat Bankası umum müJür· 
lüğü, ekmelc fi•tini yükaelt
meınek için Ş~bir Meclisinin 
almak iıtedığ; bu tedbırı ye. 
rınde bulmuş. lznıirın günlük 
buğday ih · ıyacınr belediye reiı· 

liğinden sormuştur, Ziraat Ban· 
kası buğdaylarından her gün 
ihtiyaç niıbetinde piyaaaya çı· 
lı:arılacalcbr. 

Karısını yaralı
yan Rasim 

Afırcez:ıda mahküm 
oldu. 

Tepecikte karııı AYfeyi jilet 
bıçağile iki yanağından tehli· 
keli surette yarahyan ıılepçi 

Rasimin muhakemeaine dün 
şehrımiz Ağırceza mabkeıncııin· 

de başlanmış, dört saat devam 
eden muh ılceme neticesinde 
Rasimin dokuz ay, on gün hap
sine karar verilmiştir. Ruim n, 
Kırabağlar mevkiinde bir şah· 
sın evıne g ı tmemeıını tenbih 
ettiğı halde karısı Ayşenin git· 
tiği ve bundan mütevellit iğbi· 
rarla Ayşeyi yaraladığı anlaşıl-
mıştır. -LHAMRA laarcıınae M~.i ~u::rpj«Ne Sınemasıııda 

İkı fevkalade filim birden 

1 - Dişi Tarzan Türkçe ıözlü 
OJnyanın en güzel kadını DORTHY LAMOUR 

2 - Silah Kuvveti Fun11zca aözlü 

SPE.NCER TRACY FRANCHOT TONE l..iiii ar: 3 - 7 de 

Üzüm 3'l9,8tou. pamuk 80,7, 
palamut 416, zeytinyağı 55,2, 
butdav 'l900, badem 5. 1 ba· 
ğala l S, balmuıau 27,6, ceviz 
lcütütü tS,4, deri 32,8, lı:am· 
darı 21,1, ıaiyankökü 80, 7, o
hud S, palamut hulasası 19,4, 
ıusam 10, kepelc 385,9, ~u be 
267,2, tütün 119,8 ton, yün 197 
kils. 

inhisarlar 
idaresinde 

BtJy"iik depoj1ur, İ:tı a 
sına baılanıyor 

lnhiaarlat idareli, tütünleri· 
mizin fazla iıtihlikini teııtiıı 
makaadile lükı sigaralar ımal 
edecek ve buaları Mısır, lngıl· 
tere ve Amerikaya nvk ile aa· 
tacaktır. 

lalaisarlar umum aaüdüru B. 
Mitad Yeaelia iabiaar ar teşki· 
latı•ı tetkik etmek üzere ya
kında lzmire geleceği habeı 
alınmıştır. 

Anason ekimi: 
Çeşme havai sinde yeti r. 

anasonlar, inhisarlar idareı 

mamulitına kifı gelmediğinder 
Urla müıtahıilleri de anaaoı 
ekimine teşvik edilmiş, kec 
dilerine idarece tohum ve par 
verilmiıtir. Yapılan tecrübeler 
de Urla bavalisinde yetişer 
anaso:ıların da Çeşme anaıont 
kadar nefiı oldutu anlaşıl 
mıştır. 

Depo inşaatı: 

İnhisarlar idareıiııin Alsan
cakta S00,00() liraya inşa etti 
receği modern imalathane bina 
ıının inşaatına yakında başla 
nacaktır. 

B. Hikmet Türle 
· Kültür Bakanl.ğı talim v 
terbiye heyeti az •sından 
H kmet Türk, Kültür Bakan 
1 ğı umumi müfettişliğine tayı 
ed,lmiı ve mektepleri teft, 
için şehrimize gelıni1tir. 

Sarho~luk 
Damlac k caddesinde Abdül 

refi oğ u Şükrü N Jri R•JZg· 
sarhoş olarak aara attığ'ındaıı 
ya kalan mıştır. 
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Günün poli~ik 
meseleleri 

.\NADOJ .. U . M .. s 

Uzak Şarkta uza- Alaş~hirlilerin köy gezile- Sağhk 

h rı devam edıyor bahisleri 
Y8D arp Hallceoi temıil lcola ko,lerde mtiıamereler ~==-====-======-=~ • h f l ..ı•ı • 1>aW1l ba1&alaklaı mllt__._. 

c;. • • verı,or, aı a ar muayene euı ıyor 0r.1ı1. Ş.•kl 01 .. ıji,,."' inin mukavemeti . Yazan: Böbrek lıaatalıklotı 
LiJsyen Romiye - 3 -

karşısında U Şark 
Kın damarlarının boıukl•• • F 1• ga ro· tundan böbrek haıtaıald.,. 

buıulı gtlmektedir. O._.. 
harbl·nı·n seur· . akantılannda böbrek iltihaplırt , 1 gazetesinde çok mOıabede edilmektedif. 

Ne ispanya iç harbi, ne uzak Buıü1kü Ç ı· J lpo11 harbinin · o.4 r4k, akı ın ıletıa mc:z.yet ve Esasen vücud makinesinde bel' 
tıı k 6ot.ıım111 lcıiı barb nı· hartası b ze j po ıların cürotJeri kusurları üzerinde teıir yap- lunu ÖrftDlere kan gitmek• 
zariyec lerini pek de teıvik yüı.ü.ıd~ıı bu batayı irti~ib et• mııtar. tedir. Likia böbrekle.e gel" 
edecek mahiyette det.ldir. miş olduklarını gö:J termektedir. ·· Japo•, mutaaasıp derecede kan miktara pek fazladır. Et" 

Uzak ~ar~ lcıYfHt bu bakım• Ç n ord.a ve'kıt'alar.nın b .. vv:t• ccısur, meşakı<alo mütehammil . böbreklere kifi miktarda k" 
dan b lhassa eotresaaadır. Bu li ve müh m bir k"uvvtt ifade ve be. şeyden pervaaız fakat aelmiyecek oluraa böbrekleri' 
barb, J ıpon ıenel kurmayımn etmediklerini iıbat edec~k biç ayni ıamanda az ~ ıiplinli, izzeti vuifeleriade bozııkhık bati"' 
onu pek kJaa sürecek 1aıım111• b'r şey )'oktur. Fakat Alman ncfıs rekabetleri11e teşne ve idrar teıekkiilü tenkkuf ettiİ 
nrn mahıulü olmJıtur. Hak;ka· ve AHup• kurmayları için de, umumi görüs:ere pek az muk· Hallce11i: lc6gdll1Uc /colu G.rlel' ı lıllnd• için böbrek bilcreleri boıuhll• 
ten ıiiratli ve semereli bir ne. mütearrızıo gerisini tehiikeye ted rdir. Harbin ilk aafba11nda, Alaşehir, (A ıadolu) - Hal· olduldarın1, küuür ve ıosyai Ve albomüa tevlidiai intaç edll• 
tı ceye varmaıı i~o zabirea çok düıiirmelc bususurada, bu hare· ıüratli yürümek ve ön bedeli kevimiıin köydilük kolu, birkaç alanda köyliüaün aörauıuou 
ihtimal ' bu!unaa bu barb bas-. Littan ahnacal~ ôersler Yardır. b',Jden . fO-zetmek 1'cabederken, 6 6 Ba da böbrek deveranınıD bo' " " ıün evel bando ve müaamere yükseltme mahiyetinde olan b11 Lt d l d. 
langıçta süratli inkişafiyle dWı· J"pon strat .. ı' s"ıne, c.i-dı"ye b b k il • • k 1 zu" utıına e ilet eylemekte ıf· " .., y·- u meziyetler ırikalar yarattı. o arının ıştıra i e Horzumlce· ~ezidon duyduldarı deria zevki B d b 1 
yayı bayrele düıürmüştür. .. ' kadar, aralarında pek de teca· Bunu"". la beraber, '-us·•rları da l '- - ·ı D k UD aD qka birçok kimae ,,. •• " .. ıer er "oyü ı e ere öyüne veciz bir ifade .ile ulatmııtar. 

Çin • Japon barbında ideo- nüs bulunmıyan biribirinden Ç nl !ere bir öç alma pası ar- kadar trenle ve oradan ileriye Bundan ıonra köy .-.ocukları de ciımel büyük cehdlerd~ 
Jojil_erin talii inanılmayacak bir uzak hedefieri, kabil o ldutu zedı"yordu. ·k· k·ı ı· •- 1 .., ıoara albomin buule ~elme•' k l on ı ı ı ometre ~" at ı veya tarafından ıöyleaileo ıençlik 
fe ~. ~rıetmektedi~. kadar ıüratle ele geçirmek ar· Çı n:i ıeyyal ve mukavim, be- yaya kaf.lelerle bır gezi yap· marıı dialenilmiı ve okul ıe· tedir. Uı.un bir yürüyüı veJ' 

liıeı uç ~ydanberı Japonlarıa ıuıu bikim olmuıtur. Bir ıtibar yec!nııı, kendine hakim, reali· mııtır. kuvvetli ıporlardan ıonra al• r ç . b·1 t 1 ailm:,, dok- torlar balkı mu• ıayre 1• .n mtua 1 aarruz arı ve menfaat hedefi: Pc"inin ve leye son de·rece yalan ve onu Köy.ülerimiz, kafileleri iıtik· bominia tevllüt etmeai böbrek-
ve .-ete b bl · · t f d jL · • ayene ve icab eden iı:. ... lan · 

• .. 11 er1 ara 111 an "4• havaliıinia İfi .ıli. Münb .. a.ıran aarsılmaı bir aabırla takibe bal ederek köyde bir ıüt ıö- HMi lerin esaılı bir baıtalıtı muciP 
mete a&.a•·] kt d datıtmıılardır. 

a• u ma a ır. 11lceri bir hedef: RJSlaran b:r amad::, görünmez ve elle tutul· leni vermiıtir. olmamaktadır. 
Ç1nlıler talim ıörmüt'erdir b l - .. Ü • •• " 1 L l h L Mu''teakıben Hılkevı' tarafın- Öğleden ıoera aösterit kobı G l.! l d b d-'-mu teme yuruy ıuou Qna•mett maı o an erşeye "arşı tama- eaç "ım1e er e azı ... 

ae askeri bırelcetleri Alman M M 1 t l d ı . l t"k b t . dan aetı"rı'lma·ş olao b·ır .-elen._ tarafandaa • Sefabet kurbana • kt d Lı alb . . ... uıere ogo . ı an >o ~rın a e"· mı) e ıep a , aımı ta mın et· • ... a aya a urma1Ua omın Z• 
\ubaylanndaa mürek:Ceb bir santrik bir .lerley:1o Pek mübim mekte olduiu kadar zaaflarına lıtiklal marşı ile ilkokul ltab- adlı piyu temıil ~ilmiı köylii hur edebilir. Ukin yatmak1' 
JCDel kurmay tarafuadıo hazır- bir elco~omık hedef: S•nıinia iıtiımarda da mahir bir opor- çeainde CJmhuriyct aıııtına ko- tarafandaa alika ile karşılan• veya yatakta iıtirabatle bu "~ 
.1anmııtır. Halbuki Almanya kömür ve aair madea:erine vaı·ı· tün zme sah .ptır. Onu kazan· nulmuı ve Hılkevi baıkanı B. llllttır. 811 1trada Halkevi ok1a· z yet detifmez. Buna da yirJll• 
Japonya ile ikeoloj k ve poLtik yet et mele. Münha1ıran ıtrat.. mık ve inkiyad ett rmek ayrı, S fiyld Jim Erdem tarafından lu mümessili B. Zekeriya S t•· yaıına kadar olaa ıençlerd• 
hır pakt akdetmiştir. 

1
·.•- bı"r "hedef: B..itün . demı"ryol· muhafaza etmek ayn b:r ıeydir. •Cumhuriyetin bize bahşettiJl.i men tarafındın Karıehir feli· 

Ç nl.ler·a ald ki b' " • tHadüf edilmektedir. 1 1 1 1 arı •e ır larını ele ıeçirmek. Bir himayo Çıa:n J•ponyayı mailup et· nimetler, ş~h rlerle köylerin ketzedelerine yardım hakkında Burada albominin mevcudi" 
\lman kurmay•11ıaı. idueıi al· L f J · · ·· ._.. .. .. kayna•ması., lcoauııı u"'zerı"ne b" k f ·1 • b ··~ JDda kul.aadıkları harb matar• aede i: apoaiara ait ticari mü· meaıaı mum"un iormuyorum. ~ . ır on eranı vera mat unu Oa• yeti böbreklerde bir iltihabı 
ıelleri büyük bir kıımı itibarir e11eı~leria fazla oldutu S•ntun J pon kuvvetler tekrar bir nok· verditi valcıfane bir hitabe köy· rencilerin hitabe ve manzume- muc·p olamaz. Bu aibi kim.., 

1 S l:ıt1 fetbiai. B r dıter · itibar tada b:rleıinct ezici bir üstilıı· lüler tarafından büyilk bir all· leri takib etmia, hamiyetli halk • e ovyet mahd r veya Rusya Y lerde bel zincir kemilderiad• 
yoliy" e gelmektekir. bedefı: Şana bay ve Naak'.nin iüğe derhal sahip olacaktır. ka il:t karşılanmıı ve alkıılaa· araların da feliketzedeler için 

ç n.ilere harbe devam etmel iııali. N~hayet bir ticaıet,"'.lilab Fakat J lpoaya bugünkü ıitra- aııştar. hemen par• tep amaılardar. Öne dotru bir etrilik ve çö• 
"8 A '.man muallimler iyi• . Ruı ka,akçal.tana kartı tedbir hede- t~r de ısrar etmek ••ter•• laarbe Bu konferansa köy ilkokul Muzikanın feD terennümleri küklük oldutunu röstermekte• 

liblarıaı ödem:k imkanını ve- fi: Çın liman ve aahi.l~riaıa muau.am ıaiktarda ••ker eolc- ötretmeni S.aad Eraiıaer ca,,_., ana,nda kfYl\i&..e veda eclie clir. BalauMA böyle albomio 
,a huıusi krediler, Amerikan ablukası. malı ve mali kaynaklarını ta· verm ş memnun ve mütehassis lerek şehre avdet edilmiıtir. aö•toronl•rİ• v iio .. ~ -------a 

l B b l F 
· 1 tü'- t · · b d k deki k11dret vo kuvvetin az o• 

v..-ya ııgi,iz menbalaranıo mab• ltün un "r, mecmuu ran- mamıy e "e meıı ıca e ece • Ed • d 
.. &üdilr. ıanın üç miıl oi bulan b.r ıaba tir. Bu takd:tde hırb yalnız ırne e veni ve büvük dutunu irae ev1•-·ı.~~dt • Bun• 

Şüpheaiz ki Alman ikeolojiıi üzerinde, nisbeten malldut. .... kısa olma\da almayacak, 11:ıa• • lar ıoluk vo asteoik bir büo• 
ile Sovyıt ve loıiliı ideo oji· lcer mevcudi e, 10.1 derecede ıar1'ıo de.amlı bir harabiıioe bır müze kuruluyor yeye malik aençlerdir. OauO 
\eri arasında biç bir yakınl.k mlişkül nakliye ve geri hizmeti de sebep olacaktlr~ için baracla anormal büayoler 

/Oldur. Yalntı mlmanlar, lnfi• prlları içinde, sı~riıiade bıuk· z:raat fidanlrtında Eski eserler tamamen toplatırtı· pelc büyüle roller oynayan amil• 
11zlerle, Sovyetler ve Amerika• t•t ve çete barp:erine sahne leri havidirler. Şıou da unut' 
hlar, J ıpoayaotn fat bl:ri kar- ubae olacak boıha.clardan p~:-. V.liyet Ziraat müdürü B. Jarak tamir eftirif İ"OT mamahdar iri ıioıi seyredeP 

da d b h b. Rcf el D ker, düa Boroova Z ra· ..,, lı 
111111 _._•Y,~ 1 derecede ur ara vasıı, devaıa e •n ir ar il at fıdanhgıaı tetkik için Bor· Edirae, (Huıusi) - Ediraede taılara dahi buıuai bir d;(dcat ukdelerinÇveremde dbu hhaf lf çdo 
utramaAtattır ar. anlatır. açı.mıı olan Etnoğrafya mile· ve itina ile oraya toplınacakbr. ıörülür. ok defa • a 1 e• 

Kııa bir barb toainde miln- l"i aydan beri, J tponlar Şıı:a· novaya iİtmiş'; r. sinden sonra ıimdi de büv~ Diter tarafta rı Mimar Sınan recede verem belirtilerinden ııt•' 
demiç ı:tratcpc bata ihtimali ıioin ıarp tarafını terketmete S:.ısu '"! /u/r eserler, kabir taşları ve Yeni· eserlerinin Veı.ir Rüıtem pışa rak çekea pnç kadarda vey• 
zaman kazınmak için, istilica• mecbur kal~:hlar. Büyüle kaaalda · Az.z;ye maballesınde balkın çeri ıikke ve rütbelerini IÖ.. büyük hanı, Eıki eserleri ıe- çocuklarda çok teaadüf edil• 
nan hasmı mahvetmekten ziyade ve Şı:ıtuniun m'ünakale diitüm ıusuı.hktarı çolc zihmet çek· teren pek ktumetli bir açık venler Kurumu tarafından baı· mektedir. Ooua için böyle bir 

- tt•"'· ·h d f · d h ı ı L l d · t" b. tt J tan baıa temizlettirilmicatir. ıoze ı5 ı a e .erı ·r ı e e noıda arın a çe ın ır sure e tik eri, idarehanemize şikayet Müze kurulm ' " üzeredir. Bu y bal kar111ında aenç kimaenill 
· h d ki l ı 1 d H l · d Orada esaslı bir tamir ve 11lalı • ıeçırme: usunwa a iıtica io· takı mıııar ır. at arın . n ıç D o edilmiştir. PAtlıyan _!?ir su bo- iş için müteba1111lar çalışmak· verem bıatalı&ına müpteli 0111• 

den ıelmektedir. Böylece iıti· yedi ıekiı yüz ıerilla yuvaaında tadırlar. · için hususi ıahiplerile baıioe • rusunuo ba, nda JU almak için malları ayrılmaktadır. Bunua ııanu gözönüne ıetirmek • ic•P 
llcı geniı:emiı ve daj'ılm ı cep. kendilerini müdafaa etmek me~ topianani u buyük b:r kalaba· Bu büyük M'-'ze son teDe 

Ç 
r"bi meıhur Ali paıa bedesteni eder. Bundan baıka mide "' 

bas üzerinde, kuvvetini toplıyan bur:yetindedirler. Baııbozıık n hk teşkil etmeldo ve halk, ııh· içinde Maliye Vekalitinin hi•· rfıhi tıpu ve kadastro fen b A.o-·1
- baıtahkları da bu bt-

düş:nanıa •eniden danü•iioe kıt'ıları Pekinle Nankindeo bir hate muzır ıu ı "'mete mecbur metile tamir edı:mi• ir. aa .. -" ı :r .. ... heyeti tarafandın büyük bir d l N ı " 
maruz kalır. Gerisinde, çetı kıç fersah meıafede at•t aç- olmıkt a imif. Beledıye roıı nin, Üç aaır evelki Oımanla Ma· dıkkatle harita ve lcadaıtroıu li mey aaa ptirir er. e 

0 
ur . 

harp:erine meydan verecek em· maktadır ar. Az z ye mahallesi halkıı11111 ıuıuz· liye Nazırı Ekmekciotlu Ahmet yap11mış ve bu niiıba Ankarada olsan her laalde çok dikkıtlı 
niyets:zlilc mıntıkaları kalma• Bu acelec. ıtratei: , Japonların lutuna sJratle çare bulunma· pqanm f( a vaoaarayında kuru- Fotosta makinelerinde çotal· olmak lazım gelmektedir. 
dı ayn bir trh'.kedir. öne' lehine ıon ra da ılevhıne sanı diler ı lacak ve Tatarhanlılaran kabir tılmaıtır. - Arkası var -,.. 

~============================::!~~:::~::~:·------------------·----llllİ--.................................... ~~ 
r 

-Nereye gittiği meçhul üstadım! gün içinde küçük Vermen kim bilir bir mendil de vardı t Kendisini yer- Onun, hen Uz memnun olacak ı 9• 

K 1 M d 
• ı ÇUnkU daktilonun o vakitler aklı hangi ihtiyar miras yedinin kolları den kaldırdığım zaman o, kanlı men- mnnı değildi. 

an 1 en 1 başında detilmiş l arasında bir gül gibi solacaktı!.. dili sıkı sıkı elinde tutuyor, koyver- ÇUnkü, haydudlara aid hemen lıt' 
- Bu muhakkak StefandUrl Li- - Şimdi anlıyorum nstad .. Faknt mek istemiyordu. Merkeze ynklaşir- men hiçbir iz elde edilemem~i . 

.., CiRaget, lae!Jecan, lcorkıı, afk •e lcaluamanlılc ~ kin ben iddia ederim ki renç dakti- rüzel daktilo Dehlize yeni rötllrillU· ken, dUımeıin diye menbili alelice- Filhakika mUrebbiye Gresaa il•• 
y azaa; irfan Hazar lo, aneak Dehlize-:&"ötürülUı·ken mo- yordu! le cebime yerleftirdim. motosikletten yaralanarak yere dil' 

toslklete bindirilmiştir. - Orası öyle! Ancak (Çıplak ka- - Mendil bilyUk mü idi? şen haydut el'an mevkuf bulunı:n•1'' 
- Ondan eveJI dınlar müessesesi), o gece daktilo - Evet oldukça büyük? ta idi. 

Tekrar ıöi'süml\n sıkılmak üzere J Tekrar .kac;ınyordunı ! -O ndan evel, nınateessüf mo- kızın güzelliğine dayanamıyan mo- - Kanlı demi§tiniz 1 Bunların verecekleri ifadeye ı•' 
bulunduğtınü duydum; artık bUtiln Tekrar haykırmaya. , çırpınmaya toaikletteki adam tarafından bir toaik1etll haydud tarafından alda- - Dört kö,esinde, dört parça kan ten itimad edilemezdi! 
bütün uyanmıştım. Avazım çılmit başladım. 9 odaya götürülmüş ve orada tecavü- tılmııtırl Yani o adam, Dehlizde lekesi vardı ilatadım. Fakat bu leke- Kapı açıldı. 
kadar~ Benim icn dlanmı bu defa ıi- ze uğramıştır~ bekliyen arkadaflannı ihmal ederek ler aayri muntazam deiil, çok mun· İçeriye Stefandilr ~irdi; Kançof"1' 

_ imdat, imdat ı llih esleri karşıladı. - Kendisini bilmeden.. evveli bu taze meyveyi kendiai yi- tazamdı. Adeta bir ressam elinden önün• bir paket bıraktı. 
Diye batırdım. E\·et üzerimize dotro t.t.f ed.W· .:._Evet çirkin bir tekilde•• ken· mek istem.iştir. çıkmıp benziyordu. Polis bafiyeai paketi çözdil. 
Bu ıesime hiçbir taraftann cevap yordu! disini bilmeden!.. - Yimiş midir acaba? - Mendili nereden tedarik etti· Bunun içinden bir mendil çıkt1~to 

alamadım. ÇOnkü bulunduğumuz Artık mabvolmuıtuml.. - • • • • - Şüphesiz Stefandür! ÇUnkO fini kıza sormadınız mı? Kançof, mendili aydınlıira doi 
yer, mngaraya benziyordu. • Korku ve heyecan lçincil s•e - Dinle beni Stai'andilr! Gerek daktilonun Bize verdiii ilk ifadesin- - Sordum patron! tuttu. Bu beyaz bezin etrafınclnrdbJ~ 

Benim uyandığımı gören esraren- kendimi kaybetmişim.. Baron Kemin, aerek daktilo mm de, mahrem yerlerinin ve ~öpilnün - Ne dedi? kikaten dört parça kan lekesi vn ı 
alz haydut cebinden bir mendil çı- İkinci defa gözlerimi açtıiım va- &'eçirdiii uyku buhranlan, banker sıkıştınhr gibi oldutunu söylemesi - Bende böyle birşey yoktu! üstad, tekrar gülrneğe başladı. ıı 
knrdı. Mendili nğııma tıkamağa ça kit, sizi başuvumda a-ördilm... Şfyapınklnin kıamen aynidir. Bllhas- bundan neş'et ediyor. Ancak zaval- Bu mendil benim değildir! Sonra, kendiaine dik dik bn1'' 
ıı~ı~·ordu . Demek poliain elindeydim 1 Kur- aa Baron KempiD ikinci kutuyu açar- 1ı kız, lld .Un ıonradır ki faciayı Dedi. StefandQre elile işaret etti; , 

BUtlııı kuvvetimi toplıyarak men- tulduiuma şUkUrler ederken göz. ken içeriye yabancı bir adamın geı- kendiaiııde hlssetmıı ve o zaman dö- dUr? - Bunları arörllyor musun St.efs!l 
dili haydudun elinden aldım. yaşlarımı &aptedemlyordı.ıın .. > mıli ~•ona silih çekerek kutUJU ae- iüDmilftilrl.. ÇüııkU motosikletlinin - ~endlli eörebillr miyim, Ste- dUr? 

l~e bu ıırada karanlıtın içinden, lşte üstadım, motoaikletteki genç rWn geriye almuı manasız delil· koklattıiı mayi o kadar mües.slrdlr fandUr? - Evet Uıtndını görilyorum:. r 
- 'J'e3lim olunuz t Kimswiz t Kim kızın if adeai bundan ibarettir. dlr t Kutunun netnttiil kimye.t toz, ki, gitnlerce tesir derecesini kaybet- - Evet o bUromdadır patron I - lıte timdi, iıe yarıyacak bıı './ 

~ar orada 1 Xasıçof muavizıhü clikkatle süzdü, Baronu iki saat ıoııra uyutacak ve mez, bu mayii kokan adamı bacak- ıimdi getireyim.. aika karşısında bulunuyoruz 1 
SeJleı i gelmiyc başladı. sonra, onu tam iki atın hareketsiz bıraka- lanndan ıaroklesena, kendlalnl Stefandilr dışanya çıktı. - Ne vesikası patron!. 
Motosıkletlf aclnm, derhal motö- - StefandUr, dedi; motoeiklette cak derecede kunetliydil Onwı ha· kamçı ile döjMniz rene haberdar Kançof, odarla hem geziniyor; - Bu lekeler bir paroladır! 

r'i1ne verdii'i gazla bu Hılere cevap Uç saat mt:ltfmadi)-eıı kalan pn9 Nketal& kalmuı ve uymnaaı hay- olmal l Adeta taş kesilir! hem de gUltıyordu. - Ne parolaaı U tad '! 
n.rcli. .ku, a~aba nerıyı aitmittir denm? dudlar i~iı:ı. lAzımdı. ÇbkU, bu !ki - 'Onadım, 011 mm elinde kaıılı Gfllmıabıı .... tııp nı idU - SONt.J VAR -
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166 Yızan: Aleksandr Düma 

Yumuıta ihracatı kontrol• mı•sıı•ne rıkıyor 
tabı tutuldu. Son zamanlarda ~ 

ihracat ticareti buhran ıeçiren _ -------..... ------

Dartanyan, kendisine birşey sorulmadan söze yumurtıcılıkımmn bu •uretle Al d b • b t 
kıllcınacağını umuyuruz. Falcıt manya a U nıs e 
yumurta ihracatının yalııız kont· 

rola tabi tutulmasını da ihra· daha yu·· ksekt·ır 
catın eski vaziyetini almııına 

karışan bu adama cevap verdi 
b • ,__.... 4-- -

1"11-:~nyan üç arkadaşın kovuşuna bulun:.ın :\!. d<ı Busiıı)·iyi i 1itmiyor - KuhYeultıyı n rede ;-i)·eceksi-
lın ıırı zaman onları ayni odada top. musunuz? Dün gece olan ~eyleri an- niz? cli)·c Jokııntucıy:ı •ordu. 
ıın:ış olarak bulmuştu, Alo arala- !at, ~Unk(\ efendi bilınPk istiyor. Parasını verine<' bunu •oı·ınuga 
kQ a oturuyor, Porto• bıyıklarını bü- - Biı- i•tihkiim i~ıral t•cl<·ml'cliııiz ne hakkınız , uı"' IJİ) en Alo. nıas:ı 
!ı ~or Ve Arnmis te mavi kadife kap- mi? Di)·ereh. roın ilt• karı ık bira iç- üzerine azametle iki pıs!ul fııfatıı. 
·~ Uç(ik Ye sü lü kitabından dua. o- mekte olan bir lsviçrcli . onlu: - üzerini wreyiın ıni. zabitim? 

Yordu. Dartanyan dedi ki : Vartan.rnıı boyun lıükı>rek cprnp Di)·e lokantacı gene sıırclu. 
Ye-Çok şey! Efendiler! Bana söyli- verdi: _ Hayır, iki şi~<' ~ampaııp daha 

2,cei!niz şey znhmetime <leğecekiir - Ent, efendim. o şerefe ııail ol- getir ve ll<llinö de havlulara say. 
~ nne.derim: yoksa biltün gecPyi bir duk; hatta kalenin bir kö:esiııe koy- önce umduğu kathır krıı· t•<lr•metli· 
le leııın 2aptı ve tahribi için geçirdik- duğumuz Lıir fıçı Lar.ıtu patla•urak ğ'ini gön•n lokııtucı iki ,ışo ~amııunya 
~ n 10tıra biraz rahat edeceğim bir çuk illa lıir yara açt.ğımızı da Lelki yerine iki i~e anjo kaydırmnk sure
ı:lll•ııda buraya çniirılışımdan do- duymuşsunuzdur; lıııııunla Jıer:ılıer, tile gene kürım temin etmişti. 
ti Yı &izi affetmiyecejfimi haber ve- kale yeni olmadığı kin binaqının baş- AtM eledi ki: 
q{01'ııın. Ah! Orada neden bulunma- ka yerleri de eppyce snre ıldı. - :\I. dö Busiııyi, saatinizi lütfen 
ı~ız, efendiler, doğrusu sıcak ~ir Mızraiıını pişirteceii'i bir kaza şiş benim Mntiın ile nynr eder misiniz, 
p . ıribi s:ıplamış bulunan bir süv:ıri d~ vok~u benimkini sizin ~mıtinizle mi 

hı 0rtos kendisine mahsug bir eda ile sordu: ırnr edeyim? 
Yıklarını b!lkerek cevap verdi: - Hangi kale? Dedi. - Nasıl arzu buyumlur•ıı, efendim 1 

ı~2' lliı de pek soğuk bir ~-erde bu- - Sen Gervey kale•! ki, arka.ıııcla· Jıyen hafif Küvnı·i, cebind~ıı gıız•I 
-..ııadılcl ki Roşellileı- amelemizi rahat ız edi- ;e .. lmııslı bir "uat çıkardı: «Yedi bıı· 
~Dur! diye '.Atos susturdu. yorlardı, diye Dartanyan cevap ver •uk> dedi. 

lll.b.~run çatık kaşından mana di.. Beııimki yediyi otuz beş geçiyor. 
-~ Dartanyan aordu: - Kavga kızıştı mı? ~emek ki sizden beş dakika ileriyim. 
ııı.".:".Ohl ohl Anlatılan gene yeni bir - Evet, oldukça; bizden beş kl~i Velikunlılnr hayt<•llt> kendilt>rlne 
~e Vlll'. ve Roşellileı·den de Aekiı. yalıud on ;akı~uıılıırı selamlııclıkluıı sonrıı Sen 
e' ~amis siz dün deQ'il eveliııi ııün kiti kaılıır öldü. '.:;urvuy kııle•i yolunu tutmuş Vt· ıı~rc-
il~yo lokantasında kahvaltı ettiniz Alman li anındn hayrete tayan de· ,c gittiklerini bllmiyerek ~epeti tıışı· 
ı ~llederim? recede yemin koJlekııiyonu mevcıul yun Grimo" i•e A tosun verdiği terLi-

kafı bir ıebeb addedemiyvruz. 
Çünkü 934 denberı gittikçe 
azılan ve nıhayet 937 do cüz'i 
bir rakama düşen ıhracatın bu 
azılışı muhtelif acbeblerden 
ileıi gelme .. ted.r. 

Evvela kıerıng vaziyeti az 
sermayeli olan yumurta ihra· 
çatçılarını iş yapmaktan alı
koymıktadır. s~ş ıca müşteri· 
lerim zden olan Yuna'.l stan yu· 
murtıcılıka büyük bir ehemmi· 
yet atfederek yumurta istihsa· 
!atını artırın ştır. Ş mdıki halde 
ıhracat imkanı Malta ve Rodos 
adalarile lıtınköye kalını bu· 
lıınmaktıdır. Serbest döviz ver· 
d klerinden ıhrıcatç lır bu 
memleketl~re yumurta gönde
rebılmektedirler. Bununla bera • 
ber ltalya hiikumetinin Rodos 
adasında dövız üzerine tahdi-
d•t koydufıu da duyulmaktadır. 
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r ..... i:vet. buluııduj&u halde l~rnnsızca yemin et- Y(' •ebelıile 80rmuğı hatırından Lile 

Yumurtı ihracatımızın azalış 
sebepleri bu kadn da değil· 
dir. Malüm oldutu üzere tam 
taze ve taze yu Wurtaların kü • 
çük ve ikinci nn yumurtaların 
büyük undıklarla acvki mecbu· 
r.yeti vardır. Tım taıe yumur· 
talırın büyük sandıklarla ihra· 
catınııı y.ı pıl 1 nıa ması timdıki 

halde ihracJt azalışının başl:ca 
sebeplerinden biridir. Buyük 
ve küçük sandıkların aınbıtlaj 

Bazı devletler teslihotının artış niJb ti 
ı 'Yemekler nasıldı? ıncjii iidet edinmiş olan lsviçreli /eçirmiyerek körükörilne itıı:ılle pe~-
'I ...._ llana göre hiç iyi değildi; eveli- cBalzampleu !> diye bağırdı. .erine dilşmUtü. 
..... ~. perlıiz günü olduğu halde et Hafif ~Uvari dedi ki~ Dört nrkndn~ karargah içinde bu· 

Lö Figaro'da 
zıyor: 

A. Tomazi ya· mRlıkt. BunJtn baş:-a. bu dev. 
letın, ·n,a hılıııcıe l 20 OJJ lo· 

· --auıden bqka birşey yoktu. - 1htimnl ki bu ~ııLah duvarcılar lunduklıırı müddetçe hiçbiı·~e.v konuş-
~ - Naaıl? Deniz kenan olduiu hal- föndeı·ip kaleyi tamir ettlrirlt•r. mıım14l11rdı; bunıııılıı berabPr, lıııh•i 

1-ııJı: yok muydu? Diye '.Ato~ aordu. - Olabilir. Diyernk Dartıınyan i~iten ve meruklıı peşi ı·inden ırı·len 
~ dlıMlar tavrını takınarak tasdik etti. kimMeler bu iiin içinden nMıl çıkubi-
~ vardi: - Efendiler. size bir teklif var! leceklerini bilmek i•ti;-odanlı. Faka! 

...,. Ln:ıiı:ı&lın yaptırmakta olduğu Diye AloB bakırdı. muha'ltra metrislerini geeip arık m0y 
ttt lıııııkılllıl açık denize ııürUyor di- - Ah! Ahi Bir tekli!im var! Diye dunlığaı geldikleri ııımnn. ne nıaksııt 
"Ol1ııı-. İsviçreli de lııığa·dı. takip edildiğinden hiç hıılıeri olmryuıı 

- Ne ıriLi? Diye hııfif süvari »or- Dartanyuıı ııttık iti ıınlnnııık zumunı 
du. ırddiğlnP kani oldu. 

N sanın birinc ı günü başlam.ş 
o:an mı i yılda l::lüyU.c Brıtanyı 
yalnız L osu ıçın, Fransanııı 

f h d icara, deniz ve murı ı ı-me~ hemen ıyni ır. 
Mılta ırumrük id1reıı büyük için sarfed ·ceR-i kadu para 

ha va ordu la ı 

ve küçüı< sandık gözetmekaızin barcıy.ıcaktır. lnıiltere h ıkıi.ııe· 
sandıklar<laıı aynı miktuda reıırıı ti bu dıleıtıncien Av~ııı K~ma· 

alma~ta~ır.: 811 vaz yet ön~nde raı:nı haberdar cd<r .e.ı ıcle· ..::;: Bu ırfze sorduium sualin cevabı 
~11, ııerbeııt miydin, yobıı rahatsız 
~ wır mıydı demek istiyorum. Süvnri, mızrağını bir şiş ırlbi ocak· 

- '.Anladım, çok müşteri yoktu takı iki büyük uemir ızgara ilz~riııe 
!'"'llUI:: ..-et. f,\tı>io.. DA-.MılıPk yııt11·ırkcn, edı ki• 

hepsı buyuk sanJıKlar e ıhra· cek sen• daha lnla para İ!lı-
- Ey. azizim Ato~. ııeı· ye Kılli· catı yapılan Romanya yumurta· 

1 

ycc:ıi' ni de bıldirmiştir. Zıra, 
iimizi Jillfeıı ~öyler ıni~iniz·> Dedi. ların n Malta paz;ar atında re~a- , I 

e dernek, kal~:1·e gitın ı.te bet cdeb lıııenıi;e ımkfı:ı yoktur. • 19::S9 ıcnc~ nde ng:lız fıloıunun 
bulunduiumuzu açıkça gorOyorsu- Nitekım, ıon gtinlerde lımirden yenılcnmeı~ hu ;s11ndakı ır•yret• 
nuz. Na.taya yap,lan yumurta ihra• lcr 11 aıınıı do•eccyı bulmaaı 

- Peki uıııınıı, uı'Q<l.ı ııe ) ,qı:ı- catında, büyuk undıklann sa· laııındır. Alının neticeler, bu 

faest nl anııyoı'UİD, Paı"Payoda ser- -- Durunuz, durunuz, l>en dl• elin· 
bıııuııunız. liyeceğim. Lokantacı efendi! Ça-

' - l\...le k b v~ yee, Pıı 070. ıılrleliın, bu bir tavn gdir de bu mııhtereın 

onJ daha ltııka. vardı. zaman· 

<l nbcri 120 OOJ ton uk ,'aha 
deniz inşasına başlad,gı.ıı ı.a ı 

etm şti . Ş ı h·sıb;ı gör: Lalya 
1940 da 600.000 loıluı< bır fi· 
!o Hhıbı ve Jcme.c: ki, o da, 
fılosuau •0 40 n )betinde lezyıd 

ctmış buluııacaklır . 
Alman deniz kuvvelleri • kü· 

den zıltılardaıı mürekkep kiiçük 

flolırı hariç· 1 Sonkii:ıun 1938 
tarihinde 150.0UO tonluk ııatlı 

hırp lr"Rll• crı ulııbi ıd. l· •I 
Almanya, 1940 Ja 3)0 00 J tu· ! tılctı burada dııvarlar .kiiiıd tabllka- ku un uuıutı; .. , .. ı, ~ .. ;:;ı.~. ı .. ,.b :ı 

rlbfdir mııım. 
" ~rkıd~ının ahlıllcına alışkın olnn - Hakkınız var; kaz yai(ı paijtll 

Nt> demek, kı:ılıvt'allı cdcn·ıii· 
nıi<i de pek g[iz<'l biliyor;.uııuz. 

t:ld ~ı kü 1i' 1 rın ld k ldı~ı tarihten sonra dılıı iyi hiısolu· 
haber alınmıftır. nacaktır. nu bulıııak ıuretile, denız ur• 

ıh ac t b .. k d ki ' dusunu ikı miıle çıkarmı• olı· 
. 1~ bir aözU, bir bakışı ve bir i•areti için çok ıyidir, di)·~ ı.,·ıçreli Buze - Pek1 ıımnuı. ne• i~iıı f>nl'J.:ıyod:ı 

kahveultı ı>tnıcdik ·ı 

r ı ın uy ı san ı ar,a B . -· B · 1936 d . · • 
1 b . uyu" rıtanya ın ılı· , yap. nıa>ı u vazıyet kaış s ndı • • caKlır. 

zıruıl gö ülmekıedir: lktısat baren. sılahl . ınınaga b3 ~lam.ıştır. Bundan başka, lnl(İltere ile 
- <;linkli ııoni:ıt•t·«k <:ok rııiıhim Vekaldının bunu n~nrı ıtıbaıe O tarıhteo bır ıene evci ı de· 

ı e . . • 
ışın ehemmiyetini :ııılıyıın Dartıın- karı~tı. 

J'•n. Ato<un koluna girip hiçbir sôz Sü\•ari ılt•di ki: 
Yapmış ulduAu uz:aşmı Almaa-~'"vlt•rimiz rnr. hıılbuki ıımda i~eriye alarak tanı t8 ze yumur . aluın oız i ışı pr.ıg auıı ancık 55.000 ı.; 

ceklcrini zaıım'd••rek yiyeceklcı·iııiı' küçük . ıhracatının yapılmuı toıdan ibarettı, yını, Franıız yaya daha faz:a ııeıni inıaaı 
l6vJem d d n· 1 . . T ~ e eıı ~arıya çıktı, Portos ta - ın eyınız ! «klifi ıliııliyelim. 

t";aırııs ile konuşarak peşlerinden git- Sizi dinliyoruz. M. Ato•. 
toplayıp •eıwti koluna ıı~l'irdi. mecburıyet ni kaldırıcft~ nı den z inş programından bir ımkanıııı teının etmiıtir. 

Sonu \·~r umu o N B 
'~r. - llıı ! Teklifi diııliyeliın ! Diye 
Yolda Grimoya rn~gelmi§lerdi. hafif süvuri dt> ihtaı· <'tli. 

;ı0~. ona ııelmesi için işaret Atos dedı ki: - ---- ----"=ı~~==,&Y;,r;.;;u;;;z·;.,_ ____ _:..:.:..· ::.:_· . ı· B d b. 200 000 1 800 000 t - d t b az gcnış ı. r en ıre , . . onun yuz •o uz e• 

C İ M D İ K L E R tona, ve 1937 de 230.000 to· şi 640.00:> to11 eder. Hiç tüp-erdı. Grimo her zamanki gibi sükil- - Pekillıi, M. dö Ru•inyi, Fizc ha-
~etıe itaat etti; zavallı çocuk adeta ber veriyorum ki, iiç urkııdn ım Por-
onu•ınaii'ı unutmak üzere idi. to•, Arıımis Ye llarlııııyıııı t'fendilcrlt• 

• nı çık ldı. Deniz inşaları 1938 hu.z, bundan ıonraki Almın 

\• Pa.rpoya lokantasına gclmi•lerdi. ben ~(·il Görvııy ı.alcsi üııüntll' kuh- B:ı~l vanmı; b 'r bal· n:'l c c·kl m!ktubu de 150 000 tona duştü. Fakat lceııiz inşaları programında bu· 

ilk t • b" b b d ki 1936 prograın ındı yer alan ge· d ı sab~ın yedisi olduiundan ıriln- valtı edPt<'giz ve dü~mnııın lıiw ıw . Batı yanmıt ır a a an acı ı 1 man herıeyi bekliycbilirsiniz. 
~ ~ olmaıra ba,ıamş bulunmakla üç yap:ıbi!cceıriııi görmek için or:Hhı bir hır mektup aldım. Baba, mektubun· Bay mahdum, ırece yarıaınıı dot- mılerden çoğu ancak m sli yılın 
lı~;•dat.kah.val~ı 1"marladıktaıı sonra saat kalacağız. da hülasaten divor ki: ru eve ııelir, yemeğini yer ve merdi- sonuna doğru, 1937 pt dalann· 
ta oılıı) :ı ııırınışler ve orada kimse Porto~ ile .Aranıis bfribirinc bakıR- - Benim bir oğlum var, 17-18 vcnleri aarsan gürültülerle, ,arkı da, konuldu. Bu pro1ramlırdan 
l~~fıııdaıı rahatsız edilmiyecekleri tılar: işi aıılamağa IJ:ışlamı~lardı. ya,tarında. Şu yeni moda tipl .. ri •Öyliye söyliye çıkar odasına. biri beheri 35.000 tonluk iki, 

1 "'IUtacı tarafından kendilerine SÖ''- Darlnıı)-:111 Ato,uıı kula"'ııa de- dü,ününüz : Hani; saçlarını bir tu· Zavallı karımla baş bata verdik, d ' . d 
eh- ' ,.. d ı{lerı c üç zırhlı tasavvur edi-. .,,.lfti. de ki: haf tararlar, garip bir yürüyütle O• dütündük, ıa,ındık ı atsak atılmaz, 
~ ~e çare ki, müzaken için bir \•akit -- Fukut lıizi IJeyhuclc \'Crr öldüre- latırlar, ııömlekleri, caketlerinin dövaek dövülmez, bu ml'redi ne ya• yordu. Bunlar biri birini takip 
~~eıtıenıitlerdl; sabah boru.su henüz cck~iniz. · • omuzları bizimkine benezemez, aöz- pacağız, diye ka(a patlattık, bir çı- etmek suretiy'.e, muhtem .. ldir ki 
ıı~ ınınış, herkes gece ağırlığını silki· _Gitmez. ek daha çnbuk vldürü- de Amerikan sporcu veya sinema ar· karını bulamadık. 1940 senesi artılarında hizme
•ı l> kalkmış ve rutubetli sabah hava- !Urüz diye Alo.~ cevap verdi. tiati tipleri nrdır ya, itte onlardan. Uzatmayayım; ırçen ırün komıu- te gireceklerdir. Bunlarla bir· 
k:dan kaçınarak çöplenmek için lo- Porto..ı ~andalve•i lizerinclr döne- Şöyle bir bakıyorum; böyle bir ev· muz bir zat bana ııeldi, oilumu ter- likte ı pu;ş edılnıi4 olan dört 
,._ 1~1taya koşu muştu; s!lvariler, İs\•iç- rek dedi ki: · lı't naaıl yarattım, diye kendi kendi· açacağını söyledi. Bizim Bay mah-
·• ı e~ h r ı · ,.. 1 d"m b" d b" • tıyyare gomiıi ıle on do"rt kru-•U '•mu a ız ar, sil;ı.,orıar, hafif - imanım hakkı irin bu sırf ~nka me ""ıman ° uyorum. " ; ce ın e ır yığın aık mektu-
ır :ı-ııer blribirl peşinden acele :ıcelP olacak. · Mekteİııe verdim. Ne göreyim; bu tatıyan bu aokak a<ıvdalıaı, ıine- \lazÖr ve 1938 proıramınkı kı· 
h' işlerdi ki, bu hal Joknntacınm - Ben kabul ediyorum, bunun için h rif, mütenuıdiyen yerinde sayıyor. mada oncatızın yaılı başlı karısına yıtlı yedi kruvazörden uç veya 
tı;una ıritmekle beraber dört :ırkııda- nesine hııhis tut:ıcnğız? Diye ~f. clü Nered• iH, z••ııllı bir muallimin yanaımıı, sözlerini sözlerine dik. kördü do o ı;ralarda ıkmal edıl-
ltlı canlarını sıkmıştı. Bunun için si- Businyi sordu: batını yiyecek. Sf'rMI aonu ıelince miş, bir şeyler söylemek iater sibl miı olıcıktır. 
.,_. llrkada,ıannın seliimlarınn ke"if - Siz dürt kişi~iniı, efenclil~r. Lıi7. yaysmra11 tavanları yıkıyor. yapını,. Kadın, komıu oğludur, di- G l 
.... l'tııaı ' " ş ı b' • eçen ıonkinun tarihinde " anna ve tak:ılarınıı kııncık ce- de <lort; M'kiz kişilik bir ziyurdiıı<', - ıınu a ayım, ır .. n ate vere• ye ıormu, ı Bir teY mi iatiyoraun 7 
11~ Veriyorlardı. oldu mu? Diye Ato' cevap verdi. yim, . ~izimki ne cevmp vene beğenir• lnailiz filosu 1.300. 000 tonluk 
:.\tos dedi kl: _ Mükemmel diyer~k ::\f. Ju Bu•in dedim. Dütüncemi kendiain ıöy- aınız? bıtb harp ıemiıinden mürelc· 
~ - ŞlmdI ne olacıık; nerde i.•e bir ;i kabul etti. lediiim vakıt, iki ellerini ubiııe - içim yanıyor - demiı. - kepti. 1940 da bıı filoya 500.000 
d "ra çıkacak, halbuki ~imdi sıra 1 - Çok iilii di~·e silvnri dl' tıı•dik aoktu, karııma dikildi, bak ; Perdede ne güzel ıevitiyorlar. ton dıha, yani aşatı yukarı 
~'Ilı. Dartan~·an, söyle bakıılını, ırece- etti. - Mon ter - dedi. - baba ola· Edepti2in yediği nanenin azmme· ~İı 40 mikdarındı gemı daha 

'..,?J.__ıısıı geçirdin, biz de sonra nasıl İsviçreli ~üze atıldı : cak.11n ııe~ !. Beni yeti§tireteğine, iz- ıini dlitUnünüz. Şunu da llbe ede· 
·•trdfı.t f ı ı zet f 1 • •- iıııi1111111 edecektı"r. ll: ""m 7. an atınz. - Alil birşcy dedi. Büllin bu ko· 1 ne ınm e oynuyorsun. yım Kİ, benim oilumun Duala• 

llndo bir hayat .ııuyu kadehi tutıın nuşmııl:ır l>Sıın~ındu bir~ey ııüı•leme- Boyun• boıuna şöyle bir baktım; Fairbanlu'vari bıyıkl•rı da var• Bu filonun yirmi zırhlıdan 
'e ıtıar tız:ır içmekte olan bir hafif miş olan bu dördOnrü ş:ıhıs teklifi ırn- yuınrutunu kaldırıp batıma indir.,., dır. Şimdi aize ıoruvoruını ben bu maıdı ımirıllık lnıiliz ticaret 
•üv11rı iu-ze •·-r•tı •• 1 -· • b"IJ" k beni oldujium yerde ıebf'rtecek ... h rifi ne yapayım?··• bıtlarını muhafıza ,· ,.;n zaruri ıör· .... • bu Pltiırını ı ırm~ · için başı ilr de S r 
ltı - J\lıl Evet dedi; cahl Ev(•t ! Siz bir i§ııret yaptı. eı çıkarmadıın.Ö Cene mektebe de· Hakikaten mea'ele.. Bu :zavallı dütü, yetmit lcruvaıörle iki yGz 
,
1 
lllııır~ efendilerin bu. geceyi hen- o aralık lokantacı g~lmi8ti. vama ba,ladı. yle bir devam ki; vatandat böyle bir evlid azmanını deatroyerden müreklce~ bir hat· 

~ekle d 11 ' bu okuına itkını, Allalıın hiç bir ev· ne yapacaktır, b•ıma bir beli sel- tı hı k t• 1 ca tır ~ ı· e ıreçirdiiıiııizi ve Ro~Jlilel'll' - Bu efemi erin kuhv~ltısı hum·- rp uvve ı o ı • 
"ı:ı"ıra ettiğinizi iiittim.> dır <le<li. lada vermt!meaini dileı·im. Mf'ktep• memeai için ne sibi bir çareye bat Ancak, bu azametli in lcişaf, 

artanyan. kendisine bir feJ' eoruı. - Btn·arn getir. diye Atos emretti. ten ırelir, lcaaketini bir larafa fırla• vuracaktır? Karilerim buna cevap bütün niıbetler muhafaza edil· 
llıııclan tır, çantasını bir tarafa atar ve hay• verlrleraf' brn netretmei• hazırım, 
v iö2e kantan bu. adama cevap Lokantacı Lıu emri .r:ıptı. /\tos Grimo- di bakalım sokaklara. Benim hatırıma &<!len yeırln ~ara mele ıırtiyle, Avrupıdı ıörülen 
1 'tıııeıı: liiıını gelip 11elmiyl!('eg· ini ıın· ru çıılııraı-ak biı· koşede duı-ıın Lıu,iik K k ı denı'z ı·nıalırının en ehe~m·ı-•tıııı ' Omfu ız arı seçerken uzaktan ıudur : -

k için Atosun yilzün!' bııkt ı. bir B P ti güsterdi \"e yiyvr~klcd lıııy. uzata ıslık çalar ve, kaçan kaçana. Bu herifi ya e•londirmek, yalıut yetliıi de det ildi: ltılyı, 1938 
J\. tos dedi ki·. Julııra saı·masını işaret etti. Kendisi ıribi birkaç tip daha var· hadım ;yapmak!... aeaeıi ıonkinununda 430.000 
- Erı Size ıual ıormak IUtfunda Grimo çayır üzerinde kahvaltı ede- dlJ' ... ki hep berab•r buluıtukları sa· rt .. n.ıx. l le bi h ttı b .--- _ tH u r ı arp filoııın 

nun d . kkıte ılınmıı olduğu gö· 
rü ec•ktir. Hor halde, 1940 ıe· 

neoi, lnıiltere vo ltılyı gibi, 
Almanyıdı da deniz kuvveti .. 
rinın en ziyade takviyeye mlZ• 

hır olduğu sene olacaktır. 

1 • Sonkinun • 1938 tarihin· 

de 800.000 tonluk bir filosu 
olan ve 200.000 tonu inşa hı· 
linde buluoarı japonyının tı· 

11vvurları hakkında aarib ma
ıumıt yoksa da inşı etmek· 

te olduğu gemilerden iki büyük 
z rhlının 1940 de ikmal ed le· 

cekleri bilinmektedir. 
Amerika Birleıik devletltri 

bu silahlanma yarışında biraz 
ıtır davranır gibi görünmekte
dir. Miıdlınnı tamımlamı, 
olan gemileri dikkıto alınmıya· 
cık oluraa Amerika birle ik 
devletlerinin de bir milyoıı ton· 
luk bir filoıu vardır, ve bu fi· 

lo 250.000 tonluk yeni inşalar· 
lı, 1940 da, "• 25 nisbetınde 
takviye edilmi, olıcaktır • 

Frınaaya gelince; inşası ta· 
lllamiylo bitmiş 470.000 tonluk 

filoıuna infı halinde bulunan 
190.000 tonla 2 mayıı tarihh 

kararnamede zikredilen 11 o.ooo 
ton daha inzimam edecek! r. 

Ancak bu programın taal;ük 
ettiği iemiler ancık 1942 de 
bltecolctir ... 



Sahife 6 A 'AllOLU 

B.üyük ı e e s·T ordu....,..uzun, Ha- Çekos.ovaky , topia;.~====== 

tay Tür lüğünü ·şkence en kur
tar~asını hükiimetten is edi 

~~~~~~--... -~----~~~~~~ 
Meclis, memleketimizdeki Fransız mekteplerinin k'1patılmasını, O.s· 
manlı borçlarının fronsaya aid kısmının verilmemesini istedi. izzeti 

nefis meselesi olan Hatay işi, ne olursa olsun halledilmelidir 
~~---~~--~~·~·~·---.~·-... --~~~-

Ha ayda şah A 

-Başı 1 inci sahifede- bar ci s yasctinin ana hatlarını 
Hatib Hataydaki Türkleri izah ederek demiştır ki: 

muh bbetle elamııyarak Frank· Yaptığımız ittifakların, kur· 
en Buyyon ile akdedilmiş olan duğumuz paktların ve sağı .m-

muhedenin müz kere safhala· landırdığımız dostlukların neye 
nnı anlatmış ve Fıanklen Buy· istınat ettiğ nı dünya öğrendı. 
yon ile lnebolud n Ankar ya Ş mdi medeni alem bize elini 
kad&I olan yolculuğu esn ıında uz tmış, gönlünü açmış bulunu. 
Fransız delegesinin geçtiği bü· yor. Medeni alem ded m. Ne 
tün yollard ıhtiyar genç kadın yazık ki bu alemın mümessili 
erkek ve çocukların cedheve olduğJnu sanan ve iddia eden 
silah, cephane taıımakta olduk· bir devlet hala bu zümrenin 
Jarını gö dünten sonra: • dışında kalmak inadını göste-

- Her zaman bir millet böy· rıyor. 
le çoJuğ çocuğ J, ihtiyarı geuci A kadaşlar. Bu devlet F: an· 

ile bir davaya sarılırsa behemehal sadır. Uzun süren münasebet· 
m uvvaffak olur. )erimizin hemen hep sın de be· 

Diye t h ssüs\erini ifade et· nim tanıdıtım Fransa diploma· 
miş bulunduğunu h ıhrlatarak s"si yüze gülerek de diz çöküp 

Hatayda yerleşmek yolundaKİ 

poiıtikasına ıt müş1heee!er.ni 
anlatmış ve At türkük s·hhatı 
hckk.ııda Beyrut men biinden 
ç karılmış olan haberlerin daha 
önce bır kısım Fransız matbua· 
tında yer bulmuş olduğunu i< y· 
dederek bu şayia ile istihdaf 
edılmck istenen maksaattakı 
guçlüğü ve çirkinliği tebarüz et· 
tırmışt r. 

Hatip sözlerini şöyle bitir· 
mişti: 

Yanı başım·zda ve vaziyeti 
ahitler ile teminat altına al n· 
mış bır T ı.ırk mm takasında sö· 
mürgeci bir idare ıınsı sınsi 

aleyhimizde tedbirler al.yor. 
Alınan bu tedbirler ahde 

Türk milletinin bugün de ayni yalvarırken de d sima aldat cı riayetsizlik, söz.:le durmamazlık· 
s ırette H tay dav•• nı ele al· ve oyalayıcı kaldı. Şimdi onun tan çok daha ilerı istıkbalı teh-
mı' bulunduğunu kaydeylcmiş· ikinci bir tipini de H~tay' da dit edebilir bir teblike hazirlı· 
tır. tan yoruz. Bu tip evvelkinden yor. Fakat düşman aldatıcıdır, 

H tip sözlerini bitirirken bü· ~u farkla temayüz cdiyoy: ş~klabandır. 0Jima güler yüz 
kuınetin daha müessir tedbirler Ayni zamanda iğtişaşçılara, gösterip biz de mademki sulh· 
almaıı lüzumunu ileri sürmüş· ağzı küfür ve iftir dolu yayga· çuyuz sabır ve tahammülde de· 
tür. racılara danmak. vam göstermek bi~e düşermi 

F\J t Gö"budak (Urfa), Fran • Fransanın S ıryede.·i müınes· diyeceğiz? Hayır arka dışlar, 
sa ve Sır ye ile ol n müna e· sili bu marifeti de dört başı bütün dünyanın se'ameti ıçm 
betleri ızah ederek Suriye bü· mamur olarnk bnşarmış bulu- b le olsa zillet ıfade eden sulh· 
1 umetini Suriyedeki Arapların nuyor. Onların orada tesıs ettı· çuluğa asla taraftar değ liz. 
bu meselede almtş olduğu v.\• ğ otorite dÜny nın en sakin Turgut Türkoğ:u (Manis ) -
ziyetten dolayı takbih etmıştir. ins!ınları ol n Türk köylmcrini Hatay davasında Fransanan ve 

Bu bey nat üzerine Başvekil tedhiş e m kle meşkuldür. Ve bu m ntıı ad ·ı memuriar!nın 
Celal Bayar şunları söylemiştir: orad Tüfküm dıyenin ağzına Tıirk h-.Jkına karşı a)mış olduk-

- Şüphe yok ki meb'us ar· yumruk s vuran bir zümre var- lara vaziyetin mahiyetini anlat· 
kadaşlarımız kanaatlerini kemali ki ne kakar çok IQJan yaralar, OllŞ Ve insani k dm. mA.Ui" .. Jlt 
serbesti ile söylemek salalııye· ö.dürür ve ne kadar faz a zze· h&k:la .. ,a dayanan Türk milJetınin 
tini haizdirler. ( işitmiyoruz ses· tınefis rencide ederse kanlı kendi var•lığı içinde ayni hakkı 
J • ) l "ne o k dar fazla aradıg~ anı vıa buna tecavüz eden· erı.. avuç arının ıçı ,.. 

Hepimizin bildiği veçh1le meb· bahşiş kıstırılıyor. leri bertaraf ederek bu hakkım 
uı arkadaşlar kanaatlerini ser- Hat ydaki vEıziyeti böylece behmehal alacağrnı söylemiştir. 

amı tır 
dünkü Gaziantep buradadır. 
Ge:sinler .. 

Rasih Kaplan vazıyetin cid· 
diyetine hükumet:n d "kkatin i 

elp ve işin kat'i bir sureti 
halıe bağlanması lüzumunu ileri 
süre e' sözleri.ti bitirmiş ve 
onu tak ben de söz. almış olan 
Ruş•ni Barkın (Samsun) Ha· 
taydakı Türk halkına karşı ya· 
pı lmakta olan muamelelerden 
Y ln ·z or tdakı müstemleke me• 
m ı rLırının değıl F raıısa hüku· 
metiniıı de mesuJ olduğunu, 

Türk Hata'Jlın daıma Türıe ola· 
rak kaıacağ nı söyJ !mıştir. 

Hamdi Yalman (Ordu) -
Fransız müıtemleklerinin içyü
zünü ve bunun Suriyedeki te· 
zah "irlerıni kaydeylemiştir. 

Ömer Asım (Gazıantep) 
Hatay davasının fırsatlardan, 
vesilelerden istifade edılerek 
ortaya atılmış bir dava olma· 
d ğını ve bu davanın 18 yıl 
önce Fransa ile yapı . mış ve 
bugüne kadar tatbik edilmemiş 
olan bir mu~hedeye istinat et· 
tiğini hatırlattıktan ıoııra Ha
tayda yapılmakta olan seçim 
esnasında edilen ve edilsel· 
mekte bulunan tazyikleri anlat· 
mııtır. 

Ibrahim Diplan (K9 aeli) .. 
Alevi Türklerin mnruz kaldık· 
lan tedhiş hareketlerini anlarak 
f .. ~At bu ;;, T ;_ı_ -•-- ı __ ..ı...., 

lerimız seçımleri başlad ğı gün· 
denberi bütün hareketleri, bü· 
tün arzJları ile, her türlü mua· 
melclerile taşıdı~ları kanm asıli 

vadları o l dJKiarmı isbat et• 
best ve açık olarak söylemek işaret eden hatip bu fac anın Rasih Kaplan (Antalya) - n şl,r:Jır dem ştir. 
salahiyetini b izdirler. Bu bedi· Milletler Cem yeti mümessille- Türkiyenin karadan ve denizden Dr. Mazhar Germay (Aydın)· 
bi birşeydir. Her mebusun söy· rinin huzurunda geçmekte oldu· bütün ~ornşularıle olan ıy mü· Türk ye cumhuriyetinin harıci 
lediği sözler ancak kendi mcs· ğunu ve yine bu komisyonun nasebetlerini, buna mukab ı l ce· asetinin umumi hatlarını anyaki 
uliyeti altındadır. Yalnız muh· ortaya atmış olduğu sünni Turk nup hududlarındaki huzursuz· latt ktan sonra H .ıtay meselesi 
terem mebusun sözlerinin b.r meselesinin bir gaflet eserı de· luğu, emnıyetsizli~i anl.•ttıktan üzerinde Türkiye ile Fransa 

1oktasmda durmak mecburiye• ğilse muhakkak bir c.nayet eseri sonra Fransada son zamanl ır· arasında ve ·M,lietler cemiyetin· 
tindeyim. olduğunu ve bunun meşhur da neşred lmış olan ve resmi de geçen görüşmeler ve alınan 

Dava aacıık kendi davamız• ayırt ve yurt düsturunun tatbi- makamlar tarafından da takriz· kararların kısa bir hulasasını 
dır. Bizim davamızda Arab kinden başka bir şey '- lmadı· ler 1lave ed.lmiş bulunan bır yapm•ş ve davanın mutlak ola· 
cephesi yoktur. (Bravo sesleri, ğını söylemiştir. kitaba işaret etmiş ve demiş· rak T ..irk ün bekledıği - şekilde 
alkışlar.) Reşid Taıılcut Hatayda seçi· tir kı: • tahakkuk edeceğine dair olan 

Profesör Reşit Tankut Tür· min devam ettiği y.rmı gün Fransa hükümetinden sorabi- kaydeylomiştir. 

mış olduğu askeri 
terh:s etmiyor 
Başı 1 inci sahifede 

~imdiden beyce 
ve neticey. dört 
mektedır. 

n duymakta 
gözıe bekle· 

Berlin, 28 (Radyo) - lngil· 
tere Hariciye Nezareti Şuk ış· 

leri müdürü (Vılyam Strong), 
bugün buraya gelmiş ve Aı· 
manyanın Berlin sefareth 1ne· 
sine giderek, sefir Sır H ·.ıder-

son ıle uz•Jn müddet konuş· 
muştur. Koııuşmaların, Berlin, 
Prag ve Paris arasındaki müza· 
kerelerle alakadar olduğu söy· 
leni yor. 

Berlın, 28 (Radyo) - Al· 
manya Hnricıye Nazırı Von 
R.bentrop, bugün H .trbiye Na· 
zm Breç V çle uzun müddet 
konuşmuştur. 

Harbiye Nazırı; bu konuşma· 
lardan, Hitıerm yaııında bulun-

makta olan erkanı hırbiyeı 

umumiye reisini bdbe dar et
miştir. 

Bu konuşmaların, Çekoslo
vakya meselesile aıakadar ol· 
dutu söyleniyor. 

Son haberlere gö·c, Hitıer, 
ordu ve donanma kumandan· 
tarını nez::line çağ rmış ve uznn 
müz,kerelerde bulunmuştur. 

Prag, 28 (Radyo) -C ımhur 
reisi Edvar Benes, harbiye ne· 
zareti ile daimi temas halinde 
bulunmaktadır. 

Berlin, 28 (Radyo) - Volk · 
şer Beobabter gazetesı, bugün· 
kü sayısında Çekoslovakya 

aleyhinde şiddetli bir makale 
yazmış ve int habatıa, Çekoslo· 

vakyanm tazyikr altında yapıl· 
dığmı lcııydettikten sonra şım • 

diki vaziyetten, Cumburreisi 
Edvar Benesin mesul olduğunu 
1ov kyapın erlın elçis Aıman 

layyarelernıin <;ekoslo~a era· 

zisine tecavüzierı meseles ni 
D-1!- 1...."!1.A-- __ ..ı, •• .,..- pıu• 

testo etmek üzere taljmat al· 
mıştar. 

Prag, 28 (A. A.) - Pragdaki 
Aiman elçıs., Çekoslovak tay· 
yarelerinin hududu tecavüz et
meleri meselesı h ıkkmda H.m· 
ciye N :.zırı B. Kroftaya mute· 
dil bir lisanla yazılmış b·r pro· 
testo mektubu tevdı etmiştir. 

Kend sine bu hususta derin 
tetkıkat yapılacağı cevabı ve· 
rilmıştir. 

Düzeltme 
27·5 938 tarih ve 7516 sayılı 

nush amızın ıekizincı sahifesinin 
4, 5, 6 ncı ıütunlarmda çıkan 

lzmır ikinc: hukuk mahkemesi ki yenin menfeatlerini daha ziya· içinde Türk haıkına karşı ya· lir miyiz. Tekrar Tekrar mı Yusuf Z ya Özer (Eskişehir), 
de sulh yolu ile korumak ve pılmış olan çirkin muameleleri Adanaya gelmek ist yorlar? Hatavda bugün em ıiyeti şah- ilanmda A p'er ismi sehven Q,. 
sulbü muzaffer etmek olan ayrı ay·ı !=ayırak F ansının D inkü Adana, dihkü Maraş, -Df!uamı 8 inci Sahi/ene- ber d z m ştir. ta~h\h ederiz. 

TRENLER: 
ı~mirdeo her ~ilıt talkatt -

ferin hareket Natleri .. 

Agdın hattı; AL.endlıı 
lrmir-Karakoyu•Aokan: P•

te•i. çar!lamba, cuma, puaı ,,.,_ 
l!Ht 21, fi ıle. 

İzmir • Nazilli: Her ... ... 
12 ~e ]5,40 da 

fzmir-D.,uiıli: S.!ı, ,.......,. 
tumartesi ~ünJs!ri ıaat 6,30 .. 

lzmir·Tire.Ödemi,: s-•11 -
~.35 de bir katar: ber akta• -' 
17,30 Ôdemi,e bir u... 16,30 il 
Tireve otorav. 

Afyon hattr: Batrn•rıetl .. 
fr.mir-latanbal·Anlcara: B• ~ 

s11t 7 ~e f pınar, comı, · ~ .... 
[?iinlııri \&taldı vagorı·bllFe w..-1 

1umir • Soma: Pasar ft ,._,

lt'.Pİ fdinleri eaat 15. 28 de 
1zmir.Ba11rhrm11: Putr, "'" ,,_, 

ff'mbe Te <'Dmarteei gttalerl •IMlfll• 
Tiı: eoıt '1,20 de mubtelil bllll 
puarlHİ, ~ar,amba. cama .-
ekepreı ııaat 12 da 

İzmi:·Soma: Paur .. pnı'1111 
,nnleri 1Ut l 5.28 "• 

Her zaman lazım ol• 
/on namaral• 

1'110~11 ihban: 2222 • tehir ..a. 
fonn milncaat oumar111: 2219 • fi' 
birler rım telefı>'l münıaaal __,, 
raaı: 2150 • elektrik: tirbıdl _.. 
bnagazı: 2326 • poUt: • 2461 ....... 
11hhi: 2016 • Basmaıae IAll11ı••• 
3638 • Alııaocak iıtaıyoaa: 21.M • 
l'asaport 1Apur iekeleli: 2U6 

Şehir nakil naıtaianma _..,., 

leyio ilt •• &Ol:l8 - --
tnatleri: 

1 ramvaqlar. 
Her ubala Gtbel.atı..... _. 

heeto bir uaaıny .._.... .... 
Bunu .aat albda hareke& ..._ ... 
ci uuaYay lakib .._ Bıı .. as 
aonra her dün Qakİkalia Wı ...... 
'"1 urdır. 

Gece IOD ... ,., Gllıl,. .. 
24,5 dedir. 

Konaktan Caselyah" it •• 
. tav ~bableyııı 5,26 dadlr. WMi 

tramvay lnr .,.;11 ~W'ıı. ~~ e. a. 
11.:kat edor. 

Kouaktaıı Göaelyalıya C- ... 
tramvay •aa' birde ~ ...._ 

tiuııdaa noi "'" 
ardır. 

l1 iıparlar: 
hmirdem KaqayaU,, , 

--· ~"'-- ·-yurıua kt1kaı. ~ 
lflD \apıır U&1 i.l,~ M '•u• 
&ıı harekfi eder. 

Kaqıyak:adaa la.W. ilk .... 
sat t>,U daı:i". ~ 'Wapel& e. iM! 

""" .. • uedu 
bWıdu W>ı yarım ..... WI 

npur Yardu. Akt•m eoıüNM ...,. 
Mlerleı: uatte birdir. 

Ası general yalct1-
lanmak iJzere 

Meks.ko 28 ( A.A.) - Mill 
Mudafaa Nezareti teblit ecliaall 

Cediılo tayy ue ile kaçmı ...... 
General Eleuzntle ti~iiiacle 
iken bir süvari kıta11 aaı Oiarall 
çiftlıği b.umış ve Cedillö .. 
cak bir tayyareye atla.ata 
vakıt bulmuştur. 

G ::nar1d El S lto hava ..,. 
danı istikametind~ firar etm• 
te kendisi üç , tayyare ..,.,_. 
dan ta' ip edilmektedir. 

.. .,.,~,.._,. • ., •• ' , ,. +·ı&...o:.l .• < • .. ~ 
. ...:JW.<·+-ı:.,.: ~. , •. ' . ·. . ·,:- .• ··~l7:flflf'~'· . ·~ ..... ~: r.:·~· 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~-em_.ım:11 ... ll!lft ... ıftl'9~ ..... ._ .. ._ ...... ~ 
Titredim ve dehs('tle bah:ıııı:ı ı zifelcr vermiş w lı:;tunbulda otura- Bir gün karısı ona, gayet miihiın kocn mın faaliyetini ona bUUln fılıo 

h, '' u go 
rak, mi.ıteınndiyen bu işlerle meşgul bir kaç haber \'ermiş ve şunu ilfıvP et- ferruatiyle haber vermekte ... Hem ko-

-En>t, karısını öldi.irmi.iş .. ç;.n- olmMın i~temiş.. miş: en olarak, hem de \'atani bir vazife 
ki.i karı ·ı ona iki baRh bir ihanet ·ap- Birkac dari.ilfiinmrn bitiren ve kül- - Korkma, bukadaı· uzak yerler- tmnmak itibariyle yapacağı eeyi dO-
mış : türünü ele yapmış ohm bu genç i - den, vat:anım, anasını, baba::-ıııı terke- ştinmiiı;. Cıiyu hiç bir şeyden malt-

Hem castdukla, hem de başka iyle tediği gibi çalışıp muvaffak olabil- ılerek peşin sıra gelen ve seni seven matclar değilmiş gibi davranmp1c. 
• ' • ' ~ - •• ·~ '._':ı •, .. _,... .. " olmasını istemiş. mek için çarçabuk, ecnebiler, hatta karın, senin haysiyet ve şerefini kır- mümklin olclnğu kadar ona uyd~ 

Y 
"-' ~aşıı·mış, kalmıştım.. Bu nasıl Yunaıılılar mehafilinde hir muhit. nuu1an bil'şey yapabilir~e yapacak. hnhcrler vererek bu haberleri, muka

azan: JaimG ~ .di şeydi, bu ne bi.i-' ük macera idi:' Da- yapmış ... Tam bir İngiliz dostu JH~ı·- yoksa fedakarlık etnıiyecektir. İşte bu bil casus tE:'şkilutına göndermek. .... 
61 - bama biraz sabrctmt>siııi ~ii\ ledim de8İ altıııda, Ankaranın verdiği eli- haber, bu şekilde alınmıştır biliihare karıya bir tekme vurmak ••• 

-Ne bileyim?.. Ne diyeyim bil- da akrabasından benim gibi mute- Temizlenelim. saçlarımı taradım. el- rektiflerle muvuffakıyetli ve pm·lıı k Demiş .. O da !-lusmuş. fakat tekrar Bir glın İzmire kadar gidip .,.... 
nem ki:' kait bir zfit var, hani, u sur'atli mu- bisemi değiştirdim ve karşı k.ır ı-' a bir çalışmaya girişmiş.. Bi.itfüı eğ- Bir müddet sonra, gene kendisi gibi ccğini söyliyere~ evinden aynldıictaS 

Babam heyecanlandı: hnllesindc, avlularıııın ortasında oturduk... lenceICrde, yiVksek SO!;yete mehnfı- etmemegiııi de hatırlatmış... sonrıı, karşiki apartmanda eveldell 
-Çok sevineceksin, çok! -Diyor- büyük erik ağaçları bulunan evin Babam anlatmağa başladı: !inde bulunup, ç~ylara, balolara. cahşan bir arkadaşı ona gelmiş ve sm~- t ıttuğu bir odadan, kendi evini ta-" 

hele duşun bakalım, ne olabilir? sahibi... Bu genç, umumi harpte ihtiy.;t eğlencelere karısı ıle beraber gider ları söylPmiş: rassuda başlamış, bu odadan hem çr 
tihayet omuzurna vurdu: -Tamdım. tanıdım. Ne iş yapı- zabiti olarak orduya girmiş ve Kar- gelirmiş.. - Son verdiğin mühim haber, h-ıma, hC'm de yatak odaamı görınek 
-Ablanı nişanlıyoruz - dedi - yormuş? ) pat dağlarına kadar giden Türk Karısı, bu çok zeki Alman kızı, hakikaten tnmamiyle zıdclır. Hadi- kabil imiş ... 

v<' derhal evlendiriyoruz.. -Galiba Ad:mava gidecekler. kuvvetlerinden biriniıı başında Mü- kocasının aldığı vazifeyi k.ıvra<lık- se tamamile aksinedir, uydurulmus w· Bir saat sonra karısının g}ttijilll 
Hakikaten çok sevinmiştim. Ba- Bize lllzım olan, ablanın saadetidir. lftzim olarak bulunmuş .. Bir kurşun tan sonra. ilk defalarda gavet sa- bazı planları altüst etmek için uydu- telefona gidip meçhul bir yerle konut-

.tundan gecen felaket, çıkarılıp atıl- -Bu erkek evclce evlenmiş mi? yarası ,almış ve hastaneye yatırı!- mimı ve tabii görünerek kocasına rulmuştur. bu haberi !'ana kim verdi tu[,ıuııu görmliş ... On dakika şo_nra da 
~n>:, kirli ve piı:: bir çamaşır gibi İs- -Evet.. mış .. Tedavi esnasında bir Alman yardım teklif etmiş: bıe, onunla şiddetli bir mücadeleye kapıya gelen bir otomobilden, kartlll-
tnnbulda kalacak, ablam, yeni bir -Niçin ayrılmış?. kızı ile taııı.,mış ve sevişmiş .. Ilarp -Tiirk milletinin giriştiği nıüca- huıırlmı !... ııın fışıkı cusus yunan zabiti çıknı1fo 
hn~·ata kavuşacaktı. Bittabi, bu de- Rabam, sözün burasında durdu. biter bitmez onunla evlenmiş .. Bir dele, senin Ti.ırk olnrnklığoından Geııt; nclnm, şüphesiz :;aşırmış \'P. Teferruatı lıile kaçırmamak için dtll'" 
fo saadetini bir koza gibi örmege Çilnkii otele gelmiştik: eocuklan dogmuR ve ülniüş. 1stan- snrfınazıw, bir insan kalbi taşımak ilk defa karrnınclan şüphplenm<.'ğe '1: • lıiiııiiııii ornra çevirmiş. 
çalışacaktı. -Yukarıda anlatırım! bulcla oturuyorhırmı-. \'e yaşayışları hay~iveti ile bence hiirmete layıktır, larnış... ı l\hişahedt:'leri kirli ve iğrenç bfr --

-Tireli mi? Dedi. Askeri otelinin caddeye ba- bi.ıylik bir . iikune1 içinde geçiyor- ])emiıs. Fakat erkek bh· katlmın Artık bundan sonra, knrı~mııı hayat sufhmıı ile ba~lamış. Bunu mUteaJdlt. 
Diye sordum. kan bir odasına yerleştik .. Ben dalın mu .. Bana da vazife ver. ve hıwekatmı tetkike başlanus. Aldığı yunan zabiti, caketiııin cebinden bir-
-Hayır, unnı ıl Adanalı.. kendimi topnrlamndan sualimi tek- l tan bulun İligalinden ve milli buı la rnuvnffnk olabilmek için ne gi- netice gayet müthiş olmu:;; : Karı81 • kaç k:ığıt (,'ıkarıp okumuı::. Kansı, dik• 
-Tiredr mi oturuyor? rıuladım: mticadele harekutı lrnşlaclıktan ~on- bi fcdakiırlıklnrda bultınmRsı icap et- gizli te-.kilı'ita dahil bir yunan zabiti• katil' dinli~ ormus. 
-IJaha ~ uzünu görmedik.. Ora- -Niçin ayrılmış baba?. ra, Ankara. kendi ine gizli bazı 'a- tigini dtic:iınrrc·k buıı•ı i. frnıemiş.. ile srYismektc, onclan para almakh• 1 _ Sonu var -
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Kaptan (Con Peyn) Taymis 

ııelıri 11lıilinde ev tutmuıtu. 
liava yağmurlu olduğundan; 
•rıba, lıızlı yürümeto baıla
ıııııtı. 

Emma, Con Peynia evine 
~aklııtığında, kabarmıı o''n 
1Ynıiş sularının, rıhtıma şid

detle 9arpmakta olduğunu gör· 
lllÜştü. F.l kıt, onun yaralı kalbi, 
dılıa ıiddetli çarpmağa baılı· 
lllıştı, 

Dalgalar Con Peynin 10kak 
kıp : sını hayli ıalıtmışt ı .. 
Eoıma, hafifçe kıpıyı çalmı

h ve etrafıaa bakınmağa ba'" 
~•ııııştı. Bu eınıdı, ihtiyar bir 
•dın kapıyı açmış ve gece yı· 

tııından sonra eve gelen bu kı· 
dının kim olabilecetini düşü• 
QÜrken, Euımı, kapıdan içeri 
ı , riverm i şti . lhtıyar kadın, na• 
ı i kane bir tavırlı : 

- Güzel kızım; kaptan (Con 
Peyn) Amerikayı gideli dört 
1Y oldu. 
Demiş ve bu sözlerden sonra 

ellerini uğuşturmağa başlamıştı. 

bileceğinden endişe etmete 
bışlam ştı. 

Emma, yağmurdan hayli ıs· 
lanmıştı. Ayni zamındıı acık· 
mııtı dal Biraz daha yürüdük· 
ten ıonra; mükellef bir eviıı, 
birkaç bıs 1maktan ibaret ka· 
pııı önüne gelmiş, takatsiz bir 
halde bavulunu mermerlerin 
üzerine koymuş, aklanacak hı· 
lini derin derın düşünmüş ve 
o geceyi, küçük bavulunun üs
tünde ve mermer merdivenler 
üzerin de geçirmf' kten başka ça· 
re bulunamamıştı. 
Emmı; o gece, kın ağlam ıtı. 

Yıldır• gibı gelip çatmış ve 
onu kılbgahından vurmuf olan 
bu ıefıletten son derece ürk
müştü. Meyhanede hademelik 
ettijti günleri, bu ıefalet kır 

ıısı ııdı, bir devri s ,adet telakki 
etmiş ve o günleri çoktan ara· 
mı$h. 

Emma, tırnaklarına kadar 
ıslınmıı olmasına rağmen, 
küçük bavulunun üstünde biraz 
uykuya dalmıştı. Bu sırada, 
kapalı bir ar1banın, kapının 
önünde durduğunu duymuş ve 
hemen gözlerini açmıştı. Ara· 
banın içindeo çıkın bir erkek, 
arabada kılan arkadaşını: 

Ntılclederı: Kimi Oral 
- Geceniz bıyrolsun. Çok 

teşekkür ederim Lordu& 
Sözlerini 11rfetmişti. 
Arabanın içinde balunın 

adım da: 
- Doktor! Yarın erkenden 

gel! 
Diye ıeslenmişti. 

A ııbııdın çıkın adam, ka· 
pıyıı doğru gelmeğe ve merdi· 

venlerden yavaş yıvaı çıkmatı 
baılamııtı. Ortaiığı kesif bir 
karanlık kaplamıştı. 

Gelen adım, artık kapıyı aç
mak üzere, Emmının bükülmiiş 
olduğu son ba11mığa çıkmıştı. 
Ayığı, birdenbire, güzel kı• 
danı çarpınca: 

- Kim var orada? 
Diye haykırmıştı. 
Emmı, melül ve merhamete 

ıayın bir ıesle: 
- Beni affediniz.. 
Diye mırıldanmııtı •. 
Müstakbel Ledi Hamilton, 

o geceyi, ka pıaında 11atlerce 
titremiş olduğu evin 11hibi 
doktor Grahamın lıimayesindo 

geçirmif ve onun harilı:ulido 

güzelliii, doktora, maneviyatla 
tedavi usulünü o geceden iti· 
baren telkin eylemiıti. 

Emma, büsbütün ümidsiz 
ka l mıştı. İhtiyar kadınla ved l · 
!aştıktan sonra, sokakta bek
l ıyen arabaya koşm :ış, ne ya· 
Pııcc ğını şaşırmış bir vaz ı yete 
diişmü ştii. 

Emma; bu sefer, ııra b c , 
adres v. nneği unutmuştu. ou
nun ·umıe rıı !ı ııcı: 

- N reye g.deceğız, mıı
d~m? 

1
Bir banker, boşadı
ğı kadının kapısında 

1 D . ye sormuştu. 
Em ına; bir an içinde bütün 

ııı ce a rı ıı hatırlamış ve e· 
•eye ırd e cet;ni keatirmcğe ça· 

!il as ettim, kurtar beni, diyor. Ka-
J Şını t • 

Sı r Çarl Grevil, bir den bire 
hatırına gelmiş ve bu eıki aıi· 
nı11na iltica ettiğ ı takdirde ge· 
rı çevrılm iyecetine kanaat ge• 
tirdiğinden, ıırabacıya: 

- S r Çarl Grevilin köıkü• 
ne çeki 

Diye emir vermiıti. 
Yanm saat ıonr1, Sir Çarl 

G•ev:lin kıpısını genç ve şık 
giyınmiş bir hizmetçi açmış: 

- Madam, Sır Çarl Grevil, 
n.aalesf'f Londrıdı değil! 

Sözıerıie Emmayı arş i am . ştıl 
Emmının eli ayağ. "esı.mişti. 

Genç hizmetçi, y~vış yav · ' soe 
lı:ak kapısını kaparken, Emma 
da; arabaya doğru yiırümeğe 
bışlımıt ve fakat, arabacıya 
•erecek par111 olmadığıaı dil· 
•iinerek, arabayı binmek ce
tetini neflinde bulamamııtı. 

Arabacı: 
- Taliiniz yokmuş m'daml. 

ıözlerile kadına ceaaret varmak 
iıtamıı ve fakat güzel kadının 
llıneviyatı sıfıra ınmiş bulun• 
dutundın, Hli çıkmamıştı. Bir· 
den bira: 

- Verecek param da yok! 
D:ye aeıleıımişti. Arabacı, bu 

IÖzler üzeriııe yerinden atlamıı 
ve Emmaya yalLlııarak, yüzüne 
dikkatle baktıktaa soııra: 

- Ben de beka·ım arzu 
•daraeniz buyurunuz ! S zi iki 
~ce için misafir edebilirım. 

Şeklinde bir teklif yııpmııtı. 
Emmı, ırabıc•nın bu teklifi· 

ili şiddetle reddetmiş ve ken
diıi indikten soua arabanın 
1Çinde bulunan küçük bavulunu 
'1arak ve çamurlu kal dırımlar· 
dan geçerek, meçhu : atı doğru 
Yİirümeğe başlamıştıl ertesi gün, 
•nneı.nin aşçı bulunduğ11 eve 
gidip kendıs . nden beş on ku· 
ruş alabı ı ~ ceğini kestirm ı şti. 

F ııkat o ıteceyi nered,· g~çire· 

dı11 reCldedınce •ilaha aarıtıyor! 
P , , ı Suar gazetesınde, bır 

ka rı kocanın hayatı hakkındı 
çok enter eısan bır haber oku· 
duk. Aynen derced ıyoruz: 

1932 senesinde, Mı gel Grei 
ismınde Avuaturyalı zeııg.n bir 
baııker, H ndistana yaptığı bır 

ıeyıhat esnasında, Brıtanyaıı 

ulak bir memurun kız11e tan· 
şıyor. Sc:3il ıdrndaki bu k ız 
güzel fa o< at fakirdır. Ban ıcer 
Sesil le evlenerek onu Adela de 
götürüyor. 

1934 yılında, geaç bankerin 
karısı Seıil G rei, ıcocasını ıın· 
sızın terkedıyor. 

Tanıd : k i uını, ocasının pek 
kötü olduğunu söylüyor ve ıkı 

Hne süren evlılik bayatını şöy· 
le anl R tıyor: 

- Kocamın iki kardeşi de 
kendi11 kadar kötüdürler. Avus• 
turyaya g ttiğım g:iııdenberi ba· 
na eziyet etmek ıçin idetı ya· 
rıştılar. G.inde belki yirmi so· 
fer fakirliğimi ve yavanlıjtımı 
başıma kakıyorlardı. 

En bıı Y•i• bir ev hizmetçi· 
ıinden daha fena muam~ gö· 
rüyordum. Böyle yaşımaktınaa 
aefaleti tere h etlim. 

Altı na lıiicum 
Kadının beyanatı burada bi· 

tiyor. 1935 1eneıinde, genç 
bir lngıliı kadınının Ba ov· 
Gr kte altın madeni bulJuğu 
şıy 111 her tarafı yayılıyÔr. 

1936 yılında, Avustralyıdı 
yeni bir mali müessese kuru· 
luyor. Bu, zeng n altın maden• 
!erine ııhip Mııdım Seıil ı n 
müeasesidir. 

1938 senesinde bir zivaretçi 
Madam Sesil' e konuşmak iıti· 
yor. Madam S.sıl ziyaretçinin 
kartv ı z:t nde: "M.gel Grei., iı· 
mini görünce hızmetçisine: 

- Onu yanıma getırinizl 

Emrını veriyor. 
Eskı icocası Migei, içeri gı· 

rer rırmez: 
- Son ınetel , ğı me kadar ı f· 

liı ettim; dıyor. Beni ve şero· 

fimi ancak sen kurtarabilir11n. 
Seııl sıısıni çıkarmıyor. Müf· 

l· ı banker rakkamlar ve vesi· 
kalarla nasıl ıflas ettikini anlat· 
makta dev.m edıyor. Ad m 

en nihayet susuyor. Sabık ka· 
rııı Sesıl , ac. ac ı gülerek: 

- Teşekk Jr eder nı, diyor, 
bu hıııniz çok memnun oldum. 

Mıge l , reddedıldığın görünce 

cebinden çıkar dığı bir tıbancı 

ile Sesıli öldürmek ıı ıyor. 

Fakat orada bulunan iki hiz· 
metçi herılin üzerine atılarak 
elındekı tabancayı al yarlar. 
D rba ı pol se telefon edı lıyor. 

Poııs Migelle, bitışık odada 
bekliyen ıki kardc:şini hemen 
yakalayıp götürüyor. 

Geçenlerde yapılın bir mu
hııceme netic~sinde, Migel ve 
kardeşleri üçer aene hapse 
mıh :üm oluyor :ar. Garibi ıu 
ki, Sesi , M,gel.n ıflasını ko• 
lıylaştırın bir bankacı ıle ev• 
lenmek üzeredir. 

Döğü~melc 
Burnovada Konyalı Abdur• 

rahman oğ . u, Huseyin ile Halil 

otlu M, hmet ve Hüseyin oğlu 
Mehmet ıruında çalı mesele
sinden kıvgı çıkmış, yumrukla 
bi ibirini dövdüklerinden zabı· 

taca yıkal<tnnıışlardır. 

Ş.>segi bozmak 
Karşıyakadı Turan • Naldö· 

kenn arasındaki şoıe üzerinden 

1 
kızıklı geçirdikleri büyük bir 
iılim kazanı ile şoıeyi birkaç 
yerinden bozaıı Rizeli Mehmed 
Demir, Gemlikli M stofa, H.ı
aan, Mustafa o~ 1 J Mustafa ve 
Sılahett n umuma aid şoseyi 

tıbrib etmek ıuçundan tutul!· 
rak adlıyeye verilmıılerdir. 

giltere bükümetinin Gla~ 
kov serırisinde en •lakalı ve 
eğl~ncelı numırsyı, yukarıyı 

resimlerini Koyduğumuz Alfred 
Hylınd'ın (Yüz oyunlaıı) teşkil 
etmektedir. 

Alfred Hylan'ın derisi lastik· 
ten daha fazla oynak ve 01dan 
daha z ıyade her şeklin «alıbını 
3lmaktadır. 

Her mesleğin bir rekabet 
cephesi o ld uğu gıbi, Alfred 
Hylıııd'ın ( Yıiz oyunları ) aa 
k1rşı da rakipler çıkmıı iae de 
bu listık yıilu adam bunların 

hepiıinın eline babuçlarını ver· 
mekte g:c ı kmemiıti r! 

Rcs mde yüzünü muhtelif şe
kıllere koyan bu adam, Glıs
kov'u.1 meşhur s ı malıırından ba· 
:ıılarının Hüve Hüvesine tak· 
lıtler ı ni y lpmı kta ve halktan 
birçokları Ali ·ed Hyland'ı bu 
meşhur ıimalard1n biri olarak 
tal'lıma\ctıdırlar. H ı i buki Alfred 
Hlyland basit bir ışçıden bııka 
birıey değilriir. ;;.... ___ _ 
Katolikler 
kongresinde 

Budap~şte, 28 ( Radyo ) 
Macaristan BJşvekili lmredi, 
beynelmılel ka : oı , kler kongresi 
mü.ıasebetıle Teoioj.k bir Kon· 
ferans verm ştir. Bundan soııra 

Nankin p skoposu Yup ng ile 
Japon amiralı Yamamoto, birer 
söylev vermişler ve kıtoıik 
mezhebinın, J •ponya ile Ç nde 
gösterdiği terakkiden bahseyle· 
mış erdir. 

Kongreye iştırak eden lran 
ve Arap ıcıto l kleri de bır,r 
söylev vermışlerdir. 

( 

Ma ıs 29 

Biraz da Gülelim ............................... 

Sinemaya gitmek istiyorlarmıt-
Gardiyan - No o, yolu ı•ı · rdınız galiba?! 
Firari mıhkümlırdın biri - Hayır, hayır .. Arkıdatımla aiM! 

maya ırıtmeğe karar vermiıtik tel. 

Seyyah - Nereye gidiyor· 

sunuz böyle? 

Vahşi- Pariıe .• jozefin Bey• 
kerin üç miıli ıükıe yaparak 
para kazanmağa .. 

Seyyah - Mükemmel •• Onun 
üç miıli vücudüne aahip bu• 

lunduğunuıı göre muv.ıffakıye

tınizden emin olabilirainiı. 

"Yalan! 
- Nami olyor da kızınızın 

bu adamlı ıokağa çıkmuını 

müsaade ediyorıunuz? O, tam 
on sene hapiı yattı .. 

- Vay sefil adam vıyl Bana 

!okuz aene attığını söylemiştiı 

-Artık evleniyorum .. Müstak· 

bel kocamın ne it yaptığını bi

liyor musun? 
-Budalıılık! 

Hırsızdan 
ne soracakmış? 

Oldukça dürüst olarak tının· 

mış bir adam; malı .. le deki ka· 
rakola g· derek kom.sere: 

- Geçen akşam evimde bır 
b rsızlık yıpıldıj-ını biliyorsunuz. 

Hırsızın yakalandığı nı duydum. 

Ş.mdi bu ıelil adam burada 

mıdı r ; diye ıordu. 

Kom .ser: 
- Evet, bur ad•; cavabı nı 

verdi: 
Onu görmek istiyorum. 

- s , b.p? 
- S !bebı şu; kırımı uyan· 

dırmaksızın sabahın H«t iki· 
a nde evime g· rivor. Bunıı na· 
sıl muvaffak o. Juğunu öğ ene· 
ceğiml 

Karakter 
• 

Kararaızbğı ile tanınmıı bir 
gazeteci, meslektaşlırındb bi
rile çekişiyordu. Nihayet ili .. 
detlenen arkadaşı onaı 

- Aziz dostum, dedi IİS 
ölünce ben cenazeniıcle bulıut
mıyacığım. 

- Niçin? 
- Çünkü, yolda muarlılt 

değiştirmek iıteraia.. 

Bu genci hakikat•• lftl• 
yor musun?. 

- Tereddiide mıbıl var mı? 
Senelik iradı 1() bin lira tuta• 
yor •• 

Cakete acıyormuş 
- Kocanızı bıçaklıdılclırını 

öğrendi k; çok müteeasir olduk. 
- Aman bunu hatırlat•• 

yınız; Caketindeki bıçak yırta• 
ğını ördürmek için 2 lira ıar• 
fettiml 

Borsa 
lJziim satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
29 O Kurumu 18 
18 Alba,rak 18 

K. s 
21 
18 

47 Bugünkü yekun 
178224,5 Dünkü yekun 
278271,5 Umum yekun 

28· 5-938 çekirdekıiı üzüm 
fiııtleriı 

No. .. .. .. .. 

7 
8 
9 

10 
11 

16 so 
17 50 
19 00 
20 00 
22 00 

Zalıire satışları 
Ç. Cınsi K. S. 

1370 Buğday 6 
200 Arpı 4 125 
156 SJSam 16 2S 

11 B. P muk 
3416 Ki .o Yapık 50 
)')00 .. P. <"ekir. 

K. S. 
6 4375 
4 3125 

16 so 
43 
55 
3 2~ 

Fransızlar 
lk: h:ıtıra için Jen i 

,:u · r;ık~racaklar 
P.ır , s, 28 (R ı dyo) -Frıınaz 

P-. s tıı ve Te g af idares; gela
cek avın 28 ı'ld e, lng ltere kralı 
ve kralıçes n .n P ris z y retleri 
münasebet le b ir serı p..ıl çıka· 
racaktr. 

Bundan bıışka, K ~lombiyada 
ya pı acak c h ı~ kupası maçı 
ı çın de bır s ri p ıı' basacakt r. 
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Büyük Mille Meclisi, ordumuzun Ha 
tay Türklüğünun işkenceden korta 

rılmasını hukômetten isredi 
-Bnıı 6 ancı sahi/ede -

ıiye namına hiçbir şey ka~ma· 
dı~ını ve Türk erin her dakika 
tehlike altındı bulunduklannı 
ıöyl yerele bu tehlikeye karıı 
Hatıyın tamamiyeti mülkiyc
ainia zamiGi ııfatile bu it• 
•üdahıle edelim. ve emniyeti 
tuiı eyliyclim dem~tir. 

Hikmet Bayur (Manisa). Ha
tay meaelesinin safhalarını ve 
Franaaa&n bu iıde takib ettiti 
ıiyaseti anlatmış ve burün Ha· 
tayda bulUAan Milletler ce· 
miycti komiteti ve azalarının 
meıııub bulua~uldar• dost mil• 
lctıerin b" •emurlarını idare• 
den çekmelerini ve Franaantn 
ha lırı için weaYliyeti üzeri miıe 
almamalıyız demeleri liiz mgc· 
lec ·tı mutalea•ında bulunmuş· 
t ı r . 

H ıt p, H ;ıtay intihabatının bu 
guııku vaııyetine müdahale edil· 
mes ni iıt~miş Lotan muahede· 
s.n n hükümlerinin Fransa bak· 
~ın Ja ıı~at edılmesıni ileri sür• 
naüştür. 

Besim Atılay (Kütahya) , 
Ar p aulletınin Fransızlarla be· 
raber olmaatna imkio bulunma· 
Jı~ı n , C·uyirde, Tuauıta bir 
Ar,,p y.ıkın bir ıanıandanberi 
A·, p lıcav111ine kartı yapılan 
ıulümler n uoutıslamıyacat,nı te· 
llacuı ettırerelc Fraaıa aleyhin· 
dı karar alınmasına iste•iıtir. 

Hüınu Kitapça ( Mutia ) , 
Türkiyeoin herkese kart• muı· 
lihıne ıiyuet oi anlatarak da· 
vaoının hallıni üıedne alan U:u 
ş .. f olduğunu hatırlt:tmı > ve 
deın ştir ki: 

U.u Ş . fin attığı hangi adımda 
m .v ffak olmadıtı ıorürülnıüş· 
tür. Aı t k şu anlaşılıyorki iı 
ıoıı dadd.oe varmışbr. A tık 
T u m iletinin tahammülü kal· 
rn" ı ışlar. 

Bc:rç Tlir'ıc:er (A yoı)- Frank· · 
lerı Bunona ait b r hatırayı 
18 S· c Çarlık Rusyadın gö ı· 
der .. m ş ve teşci edilm"ı olan 

·E, mcuılcr tarafından lstan bulda 
YJ (U l re:en ibtılal hareketini 
Ye bu hareket esnasında ken• 
clis•uın memur bulundutu ban· 
kaya yc1p lan baskındaki müş ı· 
lladelerın aalatmıı ve demİf· 
tir k : 

Şımdi ıörilyorum ki Fransız 
laiilc.Ometi Çarlık Ruıyanıo ayni 
•yaıetini tutarak yine böyle 
lftı kaç Ermeniyi kandırarak 
llataydaki Ermenileri iğfal et· 
••k iıtiyor. Onlara hitap edi-
JOrum. Vo diyorum ki: · 

Naa•l ki Çarlık Rusyası Er· 
•eaileri ıtfıl etti, mahvetti. 
Aman diyorum sakın ha bu iğ· 
ı.&. ı:z de kıpılmayınız. Sarılı· 
.. ,ı Hatay Türklerine ıarılınıt. 
Ve bilmiş olunu% ki yaran Türk 
erduu ı•lip emniyet teaiı eder· 
• Türkiyedo ya11yan Erme· 

iler;a aaadetiae varacaksınız. 
S.oiba Hıul (Trabzon) -

Tlrk kadınının her davada ol· 
•11tu ıibi bu davada da ken· 
4iiaiae düşen vazifeyı yapıca· 
taaa ıöylemiıtir. 

Sırra lçöz (Yozgat) - Tür· 
M1•. Fransa muahede.sinin ka· 
Wüao ait müzakereler esna· 
.. da b11lunmuı olan Hatay he· 
Jatiae ait bir hatırasına anlat· 
•t ve Hatay Türkündür ve 
Türk Hatayın demiştir. 

Jıtemat Ôıdamar (Eskişehir) 
- Atatürkün Türk milletini 
iatıkliline kav:ışturdutu g bi 
a-• B:iy~k Ş.:fın ve onuu hü· 

hGmetinin al catı kararlar ve 
tedbirlerle bu davayı da halle· 
deceA-inden kat'iyen emin bulun· 
duA-unu ve bu itibarla müsterih 
bulundutunu söylenaiıtir. 

lbrahim Mete (Seyhan) Fran· 
ııılarla Türkler ar11anda geçen 
karşılıımalarm bıbralarını tııı· 
yan generallerin gelecek Fran• 
ıız nesline bu hrıhralan nak• 
Jedccek kitaplar yazmasını tav
siye eylcm'ıtir. 

Halil Menteşe (lzmir), Türki· 
yenin H t y istiklalini Fransız· 
larla beraber tekeffül etmiı bu· 
lunduj-unu hatırlatarak Hatayda 
halkın emniy tle istiklilini kul· 
1 omasına mani olan ana11ran 
bulunmaıı dolayısile bu iıtik· 
lalin f raosa ile birlikte tahtı 
temine almalıyız, Fransa ıle 

arada bir idare tc iı eylemeli· 
yiz demış ve ilave atmıştır: 
-Bır i:zzetı nefıs meselesi olan 
bu işten dönmemize imki.1 yok· 
tur. Her ne olur11 olsun bu 
nıe.seleyi balletmel yiz. 

Çok heye~nl& bir hava için· 
pe reçen bu beyanatlardan 500· 

rn kür~üye S?•len H':\rİC!İye Ve-

kili Dr. Tevfık Rüşdü Araı ha· 
tiplere cevab vermiıtir. 

Hariciye Vekilinia sürekli al· 
kıslır ve taavip uılerile karı~· 
lanacı nutkundan lonra heyeti 
ummiyeai üzerindeki müzakere 
kafi rorülerek Hariciy~ büdce
ıinin faııllamaa ıeçilmiı ve kı· 
bul edilmiştir. 

Hariciye büdc11ini Ziraat büd· 
ceıi talc:ib etmıı ve büdce üze
rinde kıaa ıüren bir müzakere 
reçmiştir. 

Dört 'gündenberi devam et· 
mclcte olon 1938 muraf bud· 
çelerinio aoauncuıunu teıkil et· 
mekte bulunan ziraat büdceıi· 
nin fasılları ve onu takiben de 
muvazenei umum"ye maddeleri 
okunarak tasvib edilmışhr. 

Ankara, 28 (AA) - B. M. 
Meclısinde 1938 büdcesi he yeti 
umJmiyesi l ı n mevcut 342 reyın 
ittifık ıle kabul edilmiş oldu· 
tu r.yaset makamrndan bildi· 
t ılmes: ni müteakıb alkışlar ara
ıında kürsüye gelen B şvekil 
Celil Bayar şu beyanatta bu· 
lunmu1tur: 

- Arkadı,lar; 

inhisarlar uwuw müdOrJOğünden: 
l - lzmirdc şartname ve projesi mucibince yaptır lac ıı k 

tütün bak&m ve işleme evin in temel ka%ıkları işi 11/ ,V/938 
tarihinde ihale ediJemedikinden yeniden kapalı zarf usulde 
eks"Jtmeyc konmuştur. 

JI - Keıif bedeli 87265 lira SO kuruş ve muva"kat le .ni· 
nata 5613,27 liradır. 

ili - Eksiltme 20/Vl/938 tarihine raslıyan paıarteaı &ünü 
saat 15 tc Kabataşta Lwazım vo mübayaat ıubHındeki alım 
kom syonunda yap lacaktır. Kapa.1 zarflar ayni pade eo &~ 
saat l 4 de kadar adı geçen kom syon başkan lıtına makbuz 
muk bıJin de verilcceıetir. 

iV - Şartname ve projeler 4,36 Jira bedel mukabilinde 
lnhısarlar L:vaz m ve mübayaat ıubesıle Ankara ve lzmır 
başmüdürluklerinden alınıt.bilir. 

V - Fenni ş ırtnamesinde izah edilen e11ılar dairesinde 
yapılı~k olan temel katıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Sim· 
ples,Brechtl, Abolorenz, M harlis, Mut vesair firmalarm usul 
'l/e ı.stemlerine veya bu1ıa·a mümasil sistemlere göre yapıla· 
çaktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların ef ı ni tek· 
liflerini münaicas 1 g:inünden 10 gen evvleine kadar tetkik 
edilmek üzere lııbiiarlar tütün işleri müdürlüğüne verme:eri 
lazımdır. 

VJ - isteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları veya· 
hut bir mübendıı veya mimari inşaatın hitamına kadar da•mi 
olarak iı başında bulunduracağıoadair araıarında teatı edilmiş 
Noterlikçe tasdikli bir taahhüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden 
alınmış bu gibi i1leri y.1ptı klır . nt gösterir müteahbitl k vesi· 
kasını eksiltme günjnden en geç üç gün evveline kadar 1nh · 
sarlar umum müd.irlüğü inşaat ş:abesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları liz mdır. 

Vll - Mühürıü teklı f mektubunu, lcanunl vesaik ile Vl inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikaaın& ve mJvakkat te· 
minat paraıı veva mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflar 
yukarda yazıldıtı üzere eksiltme günü eo geç saat 14 de ka· 
yukarda ad geçen alım komisyonu başkanlığına makbaz 
mukabilinde verilmiş oJm~sı laz ı mdır. 7 17 27 9 2578/ ~ 503 

lzmir vilayeti Defterdarlığından 
İbrahim vereses ınin emlak talcsıt bedelinden ola'l 327 lira 

51 kuruş borçlarının temini istifas• için lahsıli emval kanununa 
tevfıkan mülıciyct haczedilmiş olan Hasanhoca mahallesi Ü s· 
manıye caddesinde kain 12/1 sayıl düııckanları tak dir ett. rılen 

300 ıira kıymet üzer nden ilan tarihinden itıbı!ren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarıimıştır . 

Tal.plerin 17 /6/938 cuma günü ıaat 
heve tine miir.ıı ca ·üları i'a'l olunur. 27 

Bilumum çiftçilere, meyva, in~ir 
bahçesi ve bc:f aahlplerin• 

büyük müjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beş bcyg rhk traktörlerimiz günde 

(1 112) htk!ar yani onbeş dö'9üm arazi sürer. Amortizma:ıla 
birlikte en ağır işin dönümünü azami otuz kuruJa mal eder. 
Dünyanın her taraf anda sağlamlı~ı ve gördül' .i işin boyuna 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olın bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide çift sürmek bağ ve pamuk araziııni çapa:amak 
zevkini tutacaksınız. 

lcabanda kuyunuzdan suyunuzu çeker, destue makinenizi ve 
bir küçük değirmcninizi çevirir. Si~e bir kö.e g.bi b"ımet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerin ı tutacak bu trak~ör.iıı fıati 
de her keseye elverişl.d r. izahat alma :C ve s pariş verme::ı<: ıç n 
ııcele ediniz. 
/zmir: Bü11ük Kardiçalı hnn No. 55 de Tnlô.t 

Yüksek mecliıiniz ba içtima& 
ait en mühim ve en e1aıla va· 
zifelerinden birini ikmal etmiı 
bulunuyor. Yeni büdcem:zi da
ha iyi daha mükemmel bir hı• 
le sokmak ıuretiyle kabul b11· 
)urmuştur. Bütçemiy geçen sı· 

nelere nazaran daha mahmul· 
dür. Önümüzdeki ıeneyi h jkü· 
meti kendisi için tamamiyle bir 
i~ yılı addetmektedir. Bütçeyi 
tetkik etmekte ne kadar kilckat 
ve hassasiyet göstermek 
hükümetin vaıifesı ise büdce 
encümeninde ve lleyeti 
umumiyede arkadaşlarımız ta
rafından vaki irşadıtı nazın 
dikkate almakhtı da bükGmet 
ayni .suretle bir vaz fe bilmek· 
tedı r. (Bravo sesleri alkıslar) 

Çalışacağız, muvaffakıyetimiz 
ancu sizin müzaheretinizle ka· 
bıl olacaktır. ( Allah muvaffak 
etsin sesleri.) 

Heyeti umumiyenizin büdceyi 
bu suretle kabulünü hükumete 
karşı itm ıdınızın bir nişaoeıi 
telakki ediyorum. Bilhassa te· 
şckkürle ederım. (Şiddetli al
~ ış ar.) 

Torbal. tapu dairesinden: 

Dağk zıl canın zeytınköy mev· 
k ıinde duğusu Altebe ve Saki 
o~lu lbrahim, batısı dere, ku· 
ıeyi f\bdül oğlıı S:ılih ve Mus· 
tafa otlu Süleyn ı .1, güneyi ka· 
yış Mustafa tarlalarile çevrili 
tahminen 2 hektar 7570 kara 
metre ıeytinli tarla Deli Meb-

met oğlu :«\linin 50 ıeneYf mu· 
tecaviz senetsiz ve nizasız ta· 
sarrufunda iken vef atile vore
ıesine münbaur o'du~daıı 
verese namına yen· den teıcili 

ihtiyar heyeti ilmühaberilo ta· 
lep edilmektedir, 8J yerin ta• 

pudı kaydı bulunmadığından 
işin tahkiki için 12·6·938 Pazar 
günü mahalline gidilecektir. Bu 
yerde alikaaı olan varsa veya 
herhangi bir suretle hak iddia 
eden varsa belgesile birlikte on 

gün içinde tap" 
racaat etmeleri. 

dairesine mü-

Nöbetç I ec~aneler 

Eczanelerin bir haftahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazart.si: 
.Kemerall!ada Şira: Gtllel1ahch 

(.,. uze lyalı; Tılilltittı B. 1-' aik; İ•İ· 

çr. meJikt• Jkiçe~melik; Al••oc;aklıı 
il. luad, Ay•uldaJa HılL 

Salı: 
~emeraltıodı Şifa; Karaı1ti11atl.1 

H. Eıref; Kemerde Kamer; AJue. 
rakta .U. Abmed Ult~ı, E,r•fp-.aJ• 
t.ırelp&I•· 

Çarşamba: 
liaıdurakta Sıhhat; karatı,tı 

11. Habif, 'l'ilkiliktı Yaıu lamir; 
Jrgıtpaııarıadı Alrli laiUtıl1a..J. 

Al ı1et. 

Perıtnnba: 
Kemeraltaoda Hilal, GllMIJ&h • 

da GılıeJyalı, TiUr.ili-.w .&i. 1''ai&; 
}:1nfpaıada ~efpa,._ 

Cuma: 
Kemeraluad ı İttihat. Giizelya. 1 

lıda (;,Qaelyalı, lrgatpaaaruıJ, .\.~a; 

lıoçe~molikta b.ıı,:uıuıcu .. 

uıı. ll H. Jo uıd. 

Cıımartt1si: 
Uatduraktı Sıhhat; Karaatla .. 

J.a li. Eırer; Kemerde Lmor, 
l:..refpapda Etrofpa,a. 
ralll': r ----Kemer .ıltJodı llıll!. .Karataaıt 

o, ti.lıi~ Keqecilercl• Yeaı 
• 11 ıarıoJı Aıri. 

~ .............. .. 

_ -= M~2Ss 
3 
2J 

ızm&r Lw vaı m im&rlliı Sat. Al. Ko.nundan: 
Mıkta.·ı 

Kilo 
1620 
7020 
5400 
216()ı 

11520 
576 

Taıe kabak 
Taze fasulya 
Patlıcan 
Taze bamya 
Kıraaaa do•atu 
Taze biber 

1 - fzmir Müstahkem mevki Seferilaisar mıntalcası kıtaatıaıa 
yukarda cins ve miktarı yazılı altı kalem sebze ihtiyaca 
açık ekıiftme suretile mflnılcasayı konmuıtur. 

2 - lhaleıi 3-Haıir•n-938 cuma günü saat 16 buçukta 1a,. 
lada lümir Levazım lmirliti saba alma komiıyoıaaaa 
yapılacaktır. 

S - tahmin edilea mecmu tutan 176S lira Hksta kurqtv. 
4 - Teminatl muvakkat• akçeıi 132 lira 43 kuruştur. 
S - Şutaameli ber pn komiıyoacla görülebilir. 
6 - lıtekliler ticaret oduında kayıth oldllldartna dair v• 

lika böatermek mecburiyetindedirler. 
1 - .Ebiltmeyo ittirak edecekJer 2490 aa11h bauaua 2 ve 

3 iitacü maddelerinde ve .. rtnameıinde yazılı veaikalan 
vo temiaat muvakkatelerile birlikte ilaale aaah•d....ı 
komiıyoaa müracaatlara. 18 22 27 1 1653 

lzmir Defterdarlığından: 
Sataş 

No. 
1315 Seydiköy Atıf bey M. 28 Na.lu S. 3 taj No.lu 

349, 12 metre murabbaı arsa. 
1316 1 ınci Karataş 9 Eylul S. 37 tai No.lu 421 

metre M. ar11. 

Lira K. 

100 00 

10S 25 
1317 1 inci Tepecik Nevküpt S. 2/1 tai No.lu 

68, 13 M.M. arsa. 1 68 13 
Yukarda yazalı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle müzaye

deye konulmuştm·. ihalesi 9·6-938 tarihinde perşembe ıü•ü 
.aat 15 dedir. Taliplerin Mılli Emlak müdürlütüne mür• 
caatla11. 25 3 1724 

lzmir 
ğünden: 

inhisarlar başmüdürlü-

Ç maltı tuzhsında idllre malı f rın ve kahvehane ile cliilc· 
kanların 91 > ma -i yılı kiraları açık artırmaya konulmuştur. 

Muhammen kira bedtl erile m ·ıvakkat eminat para lan aıı· 
a,atıd• yazılıdır. Şutnım:leri Jevaı ı m ıubemızde görülebilir. 

isteklilerin 9/ 6/933 günlü sıııat 15 te başmüdürlüğümüıdek 
komisyonumuza gelme:ıri ilin olunur. 27 1 1774 
Teminatı Senelik muhamme kiraıı 

1 

Lir K. Lira K. 
22 so 3JO 
18 00 
ıs so 
13 50 
4 50 

31 so 
4 50 
4 50 

180 
180 
al 

420 
60 
60 

· Kahvehane 

• 

··~·· Fırın 

• 
• 

Sütçü dükkanı 
Kasap • 

lzaür Levazım imirliii Sat. Aı. Ko. ouaJan: 
Mıktan 

Kilo 
1620 Taze kabak 
7020 Taze fuulya 
5400 Pathcın 
2160. Taze bamya 

11520 Tue domateı 
576 Taze biber 

lzmir Müatahkem mevki ada mmtakası kıtaata•ı• 1119 
kardı cinı ve miktarı yazılı alta kalem ıebza ibtiy• 
açık eksiltme auretile münakaaaya koomuıtur. 

2 - ihaleli 3·Huiran·938 cuma güaü aaat 16 buçukta kat· 
lada lzmir Levuam imirlita ıatua alma ko~iıyo-cla 
yapuacıktır. 

3 - Tabmin edılen mecmu tutan 176) lira 80 kuruıtur. 
4 - Teminat muvakkat• akçeai 132 lira 43 kuruıtur • 
5 - Şartoameai her arüo komısyonda ıörülebilir. 
6 - lıteklilor tic,,et oduında kayıtlı olduklarına dü velika 

7 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 .sayıla kao11ounU11 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şa&tnameıinde yazıl ves.· 
kaları ve teminat muvakkatelerile birlllrte ihale saıtıa· 
dan evel komisvona mü -ac ıatları . 18 22 27 l 1648 

mensucatı 

Anonim şirketi 
Kabot bezleri satış fiatı 

Tıp No. Marka.sa Eoı aantim 36 metrelik bir topuo 
satış t atı 

Kuruı 

4 At 85 717.-
4 At 75 655.-
5 Deiirmen 90 83L-
5 .. 85 798.-
8 GeyıK 85 800.-
8 " 

75 730.-
9 Tayyare 85 732 
9 " 

75 670.-
11 Köpo~li 85 722.-
lıbu fiatler fabrika teılimi aatı' fiata olup ambalaj 

müıteriye aittir. i 

25 toptan aıa~ı satışlarda yukarıdaki fiatlere 
olu'lur 

. 
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• -· •Jl ~o. Allı Jti 

15 Çelebi Avram Bakkal 
68· 1 Hüseyin oğlu Sait Tütüncü 

399 Halit ve T ahsia Peynirci 
2669 Bahadır oğlu Yakup Manav 
2824 Adil Haaırca 

Sl Hayim BeDcuya Fenerci 
731 lımail oğlu Mılamut Kahveci 
772 Hasan Hulki Depo 
772 • • n 

894 Ahmet oğlu Süleyma• Kahveci 
960 Süleymao Kömürcü 
~o D W 

997 Süleyman otlu Muatafa Demirci 

997 n • " • 

2847 Hafız Mehmet Marangoz 
2847 " • • 
1177 Bozboz oğlu Ali Bağ.raakçt 
1193 Ahmet Mahir Katmerci 

Kemeralh .. 
Mutaflar 

., 

• 
Çiviciler 
H.sarönü 

Sağır ka11pları 

• 
Sandıkçılu 
Şeyb sokak 

• 
Keataoepazarı 

" 
Ütücüler 

" 

1251 Mustafa Berber ve kahveci • 
1278 Mehmet oğlu Nihat Kebapçı 
1515 Fr nsova Gardiyali Terzi 
1515 • n • 
1544 Ömer oğlu Şerafettin Şarapçı 
1580 MehmetA.slan o~ulları 
1645 Mustafa oğlu Ahmet Silah tamirciıi 
1677 Mehmet oğlu lbıan Dökmecı 
1709 İsak Kokini 
1795 lbrahim oğlu Hüaeyin 
1801 Avram Ala uf 
1857 lbrahim Ethem 
1884 Şerif usta 
1892 Mebmet oğlu Hasan 

Meuif aturacı 
Tuhafiyeci 
Kebapçı 

Hurd,cı 

H :ı lt tamirciıi 
Terzi 

2052 Ekrem Ali otluMuıtafa Marangoz 
2060/1 Şevki Bayram Kunduracı 
2060/2 A. Mitbat 
2060/3 Cemil Nuri 
2060/4 Ômer Hüseyin 
2081 Ahmte Emin oğluReşat 
2082 Süleyman oğlu Kemal 
2083 Sabri 
2084 Sjl~yman 

2085 Hasan Yusuf 
2097 Hu usi 
2164 İlya Taranto 
2212 Ahmet oğlu lbrahim 
2253 Hocı Menmet 
2339 Mustafa 
2443 Mehmet otlu Halit 
2569 hak ve Yuıef 
2574 Mehmet ve Muıtafa 

.--2.5 Abd. Y""uf 
2623 Salıb oğlu Hasan 
2630/1 Bekir oğlu Mehmet 
263u/2 A şehirli Mehmet 
2657 /l Gazı · oğlu Ahmet 
266~ Abdullah oğlu Yakup 
2683 Bekir oğlu M~bmet 
2717 Aıı Fuat 
2731 Nura oğlu Enver 
533 Hıtlız Mehmet 

1120 lımaıl oğ:u Hasan 
2257 O.:ıman Hallt 
2229 Bebçet 

7 Suphi 
814 Mehmet Hilmi 

.. 
" 
" ., 
tt 

" 
Gömlek imili 
Terzi 
Gömlekçi 
Kahveci 
Kürkçü 
Hah tamirciıi 

Bakkal 
Hı1lı boyctc.ıı 

Kunduracı 

M r ngoz 
Aıçı 

Taş depoıu 

.. 
Kahveci 
Mı1nav 
Kıhmci 
Kask etçi 
Yemiıçi 
Kahvecı 
Kunduraca 
Tuhafiyeci 
Depo 
Kasap 
Demirci 
Tüccar 2001 Hacı Mebmet oğulları 

ve ~ürekisı 
2001 Hacı M..:bmet oğullar& Tüccar 

2096 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2913 
2914 
291S 
2916 
2917 
2918 
29:9 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 

ve şürekası 
Bekir ve Sabri 
Ahmet oğlu İsmail 
Hasan kızı E§ma 

Abdullah oğiu Hüseyın 
Süleyman 
Emın oğlu Mebmet 
Adem of'lu Sabrı 
Osman oğlu Emin 
Kadri oğlu Mustafa 
Ibrahim oğ:u Şakir 
Mustafa oğiu Ahmet 
Mehmet 
Hamza 
lbrahim oğlu Ha ... 
Boşnak Yusuf 
Süleyman uıta 
lbr.:ıbim 
Ahmet oğlu Ahmet 
Bayan lclal 

Terzi 
Kömürcü 
Ekmekçi 
Kahveci 
Aşçı 
Berber 

" Köfteci 
Oemırci 

ti 

,. 
Tamirci 
Ekmekçi 
Kömürcü 
Dcmircı .. .. 

" Yol bedesteni 
.. 
.. 

Tubaıi\ ec icr 
Ko.ancılar 

" 
S raçlar 

Kebn pçı lar 

" 
ikinci ~ pabi 
3. cü s pahi 

•• 
Yeni K. 

" ,, 
" .. 
" 
" 
" 
it 

tt 

" Kuzuoğlu 
Kuzuoğlu 

· Osmaniye 
tt .. 

Pal.rn calar 

" .. 
Arap bam 

Ş. B 
., 

lımetpaıı 
Mutaflar 

1. cı ıipahi 
Yeni kavaf.ar 

Aiipaşa 
Çakırı 

Sertçi ot. 
Osmaniye 

,. 
Keme~altı 

Çekmececiler 
Kilimciler 

Kilimciler 

Hay. ettin Pı. 
,. 
" 
ti 

" ,, 
.. 
,, 
,. 
" 
" .. 
., 

ismet Pı. 
H. Pş. 

" 
•• 

Ismet P .. .. 
Kemeraltı . 12 

319 
352 
393 
420 
533 
613 

Hı.Jlusi 
Murat 
Mehmet Emin 
Mehmet oğlu H1&aD 
Mehmet otlu Muatafa 
Hafız Mebmet 
Salamon S:.ıhami 
lımail oğlu Huaa 

Tatlıcı 
Talktaıı 
Manav 
Sobacı 
Mutaf 
S,merci 
Keçeci 
Kahveci 
Kunduracı 

Kömür pazarı 39/1 
Mutaflar 

1120 
1120 
1329 
2052 
2074 
2096 
2219 
2257 
2443 

I :r.mir 

it • 
Salabettia 
Ekrem oğlu Mustafa 
Ali Fuat 
lbrabim oğlu Faik 
Nesim Krispin 
Osman oğlu H11it 
Mehmet oğlu Sabit 

def terdarlıfınclan 
Yeni Maliye şubesi mükel· 

lefletinden yukarka isimleri. it
tiı.:ıl nevıleri ve hcaret mahal· 

• 

.. 
" 

Çankırı 
Bakır Be. 
Çerçi oğ. .. " 

A,çı Kırdiçala 
Maranıoz Yeni ka. 
Kaıketçi Yeni kavaflar 
Marangoz ,, 
Kırtaıiyeci Osma•iy• 
Tubaf:1eci ,, 
Bakkal " 
leri ya11b 100 mükellef namı•• 
tarh olanın ve her birini• 
is'mleri hiz1ııada gösterilen 
kazanç, buh·an vergileri ile 
zamhır1nın bu mükelleflerin bil
dirdıldori adreslerinde buluna· 

No: 
125 
227 

58 
56 
84 
23 
58 
20 
20 
33 
ıs 

15 
14 

il 

6 
6 

22 
14 

71125 
1?3 

11 

• 
31/11 , 
42 57 

31 
9/1 
20 
35 
10 
10 

3 
56 

111 
1/1 
1/1 
1/1 
27 

27/1 
27/1 
27/1 

29 
45/1 
23/19 
5511 
14 

80/11 
156 
17/4 
17/11 
17/8 

22 
9 

1 
56 
22 
19 

115 
2.:ı 
30 
22 

12/1 
109 
20 
40 

40 

5/14 
9 

4/1 
42/1 
4'2/'l 
4212 
ı1 I ? 

• J 

ı 
4 
6 
5 
5 
8 
1 

51'1 
10 
10 

30/1 
44 

109 
18 
51 
44 

100 
29 
35 
30 
30 

58/3 
56 

19/1 
45 

6 
22 

156 

Kaz · cı 
L ı .ı Kr. 
57 75 
27 60 
o 30 
7 00 
4 13 

26 94 
7 29 

33 60 
23 60 
23 33 
35 44 
,1 44 

18 00 
40 45 
10 20 
5 85 

57 40 
62 78 

10/50 
1 

86 63 
36 00 

7 70 
18 75 
49 50 
5 83 

24 00 
56 25 

102, 24 
2 86 

75 00 
27 67 
31 50 
54 0) 
7/50 
7 50 
7 50 
7 SJ 
5 70 
5 70 
5 70 
5 70 

45 00 
17 85 
8 55 

14 00 
60 33 
15 85 

8 33 
15 00 

9 00 
1 90 
o 68 

30 00 
07 50 
30 73 
07 00 
48 13 
43 57 
18 75 
4 08 
9 38 

82 19 
54 00 

104 70 
26 70 

337 50 

117 19 

13 74 
7 50 

18 00 
10 50 

5 00 
7 70 
7 70 
5 00 

13 5 
13 50 
9 00 
5 50 
5 00 

12 00 
13 00 
8 00 
5 50 

25 30 
360 00 

00 00 
18 00 
6 07 

30 00 
46 50 
4 08 

37 50 
22 . 50 

9 38 
54 00 
50 00 
30 83 
00 00 

9 00 
82 19 
20 00 

ANADOLU 
ıri 15 c. &abraa 

Lira Kr. 
15 ıs 

5 52 

Lira Kr. 
o 00 
o 00 
o 00 o 06 
t 05 1 61 
1 24 1 07 
4 04 6 20 
2 19 1 90 
o 00 6 12 
5 07 7 73 
3 50 5 37 
ıs 32 8 15 
o 22 o 33 
2 70 c 4 14 
o 7 7 10 

o 
10 
9 
1 

10 

1 
2 

7 
8 

20000 

11 

4 
8 
2 
2 
2 
ı 

1 
t 
1 
1 
6 
s 
1 
2 
9 
4 
1 
o 
o 
o· 
o 
4 
2 
9 
1 
7 
6 
2 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 

17 

00 
1 
2 
1 
o 
1 

Ol 
o 
2 
2 
1 
o 
o 
1 
1 
ı 
o 
3 

54 
1 

00 
1 

()() 

10 
00 
10 
()() 

2 
00 
00 

7 
00 

2 
00 
00 

2 04 
88 . 1 ~5 

61 13 60 
42 14 44 
58 2 42 
50 18 36 

1 ~o 

06 1 
81 4 

9 
87 1 
20 6 
44 12 

20 
~6 

5 17 
5 

73 7 
10 12 
25 1 
25 1 
25 1 
25 1 
71 1 
71 1 
71 1 
71 1 
75 10 
96 4 
28 1 
10 3 
05 13 
77 4 
25 1 
00 3 
00 1 

o 59 
29 o 
50 6 
25 1 
22 7 
05 . 1 
22 11 
54 10 
81 4 
00 00 
16 1 
00 16 
00 10 
00 20 
00 5 
00 67 

58 26 

75 
31 
90 
34 
24 
94 
45 
74 
25 
53 
25 
42 
95 
95 
95 
95 
48 
48 
48 
48 
35 
64 
97 
22 
88 
12 
92 
00 
80 
51 
18 
9a 
95 
99 
61 
07 
02 
31 
82 
41 
44 
80 
94 
34 
so 
95 

00 2 15 
13 1 73 
7ıJ 4 14 
58 2 42 
15 1 ıs 
16 1 77 
16 1 77 
75 ı ıs 
03 3 11 
03 3 11 
35 2 07 
83 1 27 
15 1 15 
85 2 76 
95 2 99 
20 1 84 
83 1 27 
80 5 82 
00 82 80 
95 9 . 77 
00 3 65 
40 o 97 
00 6 00 
59 6 97 
00 o 82 
50 s 62 
00 4 50 
16 1 41 
00 10 80 
00 10 80 
03 4 62 
00 ()() 19 
07 1 35 
00 16 44 
00 4 ()() 

Ci.d ... 
ralc No: 

1·1 
1-3 
1-7 
1·6 
1-8 
1-11 
1·21 
1-23 
1-24 
1-29 
1-34 
1·35 
1·36 
1-37 
1·44 
1-45 
1-46 
1·47 
1-49 
1-54 
1·59 
1·6'.> 
1-61 
1·63 
t-66 
1-71 
1-73 
1-75 
7-76 
1-79 
1-82 
1-84 
1-94 
1·95 
1-96 
1·97 
1·98 
1·99 
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2·10 
2·14 
2- 15 
2-18 
2-22 
2-27 
2-28 
2·20 
2-34 
2-36 
2-37 
2·40 
2·41 
2-42 
2-43 
2·44 
2-48 
2-49 
2-53 
2·54 
2·78 
2-82 
2·85 

2·8S 

2·87 
2·91 
2·,2 
2-93 
2-94 

· 2-95 
2-96 
2·97 
2-98 
2·99 
2·100 
2·101 
2-102 
2·103 
2-104 
2·10S 
2·107 
2-108 
2·109 
22·46 
3-1 
22·56 
3-61 
22-58 
2·48 
22-34 
3-8 
2·48 
10-9 
26-14 
22·28 
22·41 
22·66 
15-78 
16-46 

30 gün zarfmda itirH edilme· 
diği takdirde verginin lizimüt
tahsil bir bal alacatı 2395 sa
yılı kanunun 86 ncı madd~s 
delall'ti ilıa hıı.: 11• usul;· nrnha 

Marıs 29 

lzmir vilayeti muhasebei hu· 
siye. müdürlüğünden; 

lımi Sokağı No. Nev'i Kıymeti 
Şefik bemşireai Melek Mustafa Enver 4-25 Arsa 3600 
Yüzbaıı Recep Olti Spor 3-1 • 350 
K.~mil Şükrü Kaya 25 " 750 
Sureyya • " 26 • 900 

Yukarıda 11hipleriain iıimlerile tokak ve numaraları yazıla 
auaJara arazi tahrir komiıyoouncı bizalarındaki kıymetler tak· 
dir olunmuş ve yapılan araştarmaya rağmen oturdukları yerleri 
tesbit olunamamış olması dolayısile ihbarnameleri telit edile· 
mem· ş o1duA-undan keyfiyet ilanen teblığ o1unur. 1809 -Şark Sanayi kumpanyasından: 

Kunq 
Fener Tıp S. 90 caa 832 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

8S .. 
80 .. 
1S " 
10 •• 

756 
123 
690 
657 

85 •• 732 
80 " 701 
15 " 670 
70 u 639 

1 - Yukarıdaki fiat'er. fabrikada teılim ve bedeli peşin 
ödenmesi mqrut 36 metrelik bir top içio olllp asgari 
1 bıtlyaldc (yani 25 top) satışlara mabsustqr. 

2 - Beher balya ambalaj ve preae murab olarak 100 
kuruş müşteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini iıtiyenlerdea beher 
balya iç n 30 kuruf araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1-24 top a lmalc iıtive11 mütterilor yakındaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri VelciletiD tesbit ettiği 
f.atlere uygun ambaıij ve nalcaiye maaraflannıq da muv~fılıc 
olduğu tasdik o~unur. 

Bahçe ... Tüfün n~ Sebze ... fidan ve 

Kimy' oi Gübreleri 
Mazutlu W acar Traktörlert. 

Trakt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

Orak ve· Harman Makineleri 
sair her cins ve ıiıtemde 

Ziraat Malıinel~ri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Hılimap çarıısı No. 31 
Telefon: ::J809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

6 Dakikada (6) çeşit fototraf (30) kuruıa çeken ıon ıiıtem 
makiHmiz geldi. Bilba11a veailca itleriade çok elveritlidir. 

Kon"k civarı •FOTOCAN. müuleleli • lzmir 
Telıraf: lzmir ·CAN. Tel, 3330 

lzmir vakıflar müdürlüğünden 
.M.ezarhkbqın~a Hayreddiapaıa aokatında 3 aayılı harap aile 

evaaıa. ankazı. lcaımen utalmak üzere müzayedeye çıkanlmtftlr,. 
Bedeh :300" hradır. ibalHi S/6/938 pazartesi saat oa beştedir. 
Şartlannı otrenmek iıtiyenlerin her gün daireye müracaatlart 
ili" oluıı_ur. 25 1 1743 

Şofflı ve Otomobil aahiplerine m'/Jjae 

Engürü Boya Evi ' 
••• 

. !enezzüh otoları. otobüsler, kamyonlar, .. ir her nevi güıel
hğı arzu edilen ve zevki okşayan madeni qyalar. Elelctrildi 
pistonla (Tabımca) ile boyuır. Cili vuilir, boııalaza kıumlar 
tamir edilerek biç belir1iz bir laale ıetirilir. Boyalar, maa111lar 
Avrupa ve Amerikaaıa e• iyi l»oyaaıclar. 

BOYA EViMiZ: Melliek.ei• dla7tlta1"9 bir •olr11alajt ikmal 
etmekle iftihar duyar. 

USTAMIZ: AvrupaDI• ea İJİ •ieue1eleriacle plaımıı bir 
Türk gencidir. 

FIA TLERIMIZ: Rekabet için değil, nef uet lcla miifterileri· 
mizin göıterecekleri ratbeto bağladır. 

Cumhuriyet caddeai (ikinci kordon) lnhi. 
aarlar Başmüdür; yeti knrşıaında No. 111 

DiŞ DOKTORU 

mamalınadan Ye yeni ticaret• 
gih ve ilcametgib adreılerini 
d' bildirmemiı olduklarından 
mıtruh vergi kendile ine tebli
A"ine imkan bulunamamıştır. 
işbu ilin tarihinden itibaren kemeler. 1'anu11uoun 141 ınc. 

a ,,,, a -..a ı o mat< uzerc ııi· 

nen lcolıg Oıunur. 

C ~vaa .. D . f! _-, 
İkınc beyler ıokak No. 84 



A~keri Liselerine talebe alınıyor 
1 -- 938 • 939 ders yı :ı ıçin lstaobulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri liselerile BurH askeri lisesi Kmkkalede 
bulunan askeri san 'at lisesi ve Konya Erzincan aslc:eri 
orta okullarma talebe alınacaktır. Kaydükabul ıartları 
hakkında malOmat aıkerlik ıubelerindeo ve okullarda 
v2rdır. 

2 - Kaydükabul iç·n müracait zamanı 1 • Haziran ile 2S • 
Temmuz arasındadır. TalelH hangi okula girmek iıti· 
yorsa bir dilekçe ı le dotnadan dotruya o okul müdü
rüne müracaat edecektir. D leicçeye ilci fototraf ile btr 
tane 6 kuruıluk posta pulu iliştirilmiı bulunmala ve 
mensub ol.dutu aıkeılak f ı hıeai babaaaaırı adı ve me• 
leki ile kendı ac:h o"udutq okutun iımile lien~i aaD&ftı 
bu lunduğu yabancı dil okl!yorsa bang ıini okudutıı ve 
okulundaki kayt oumaruı t>oy ya, a}'ırlı}ı ve oturduta 
yer\a adreai vazih olarak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu ıebirler hl riciadon müracaat 
edecek talebeler ayr.ca ikinci bir dilekçe ı lc de asker· 
lik şubelerı rıe baş \'uracaklardır. Askerıik ş~beleri ııhbt 
muayeneler ile . lüzumlu · kaydükabu iğıtlannı tıınam
lattıracaldar ve bır Temmuzda talebeniıı gireceti okıii 
nıudürüne y.ı ln: z kiğı !arını rönderecekier ve talobııeler 
mektcb müdürleri tarafındaa çafrılwadıkçı mektebe 
gönderilmiyecektir. 

~ - O .cullar yatılı ve paras zdır. Talebenio iaiesioden başka 
giydirilmesi teçhizatı okdl tarafından temin edilir ve 
her ay b r m=ldar da maaş verilir. 

ı 3 5 7 8 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31 1415 

Devlet Demiryollarından; 
B rinci iıletme ibt i y .ıcı ı çin aıaA- dJ c oı ve mıktan ile mu

hammen bedeli yazılı odun k palı zarf uıulüy)o münakas.,ya çı· 
karılmıştır. · 

Eksiltme 6-6-938 tarihine tesadüf Pden Pazartesi ıüoü saat 
16 da Haydarpaşa Gır binaaı b rinci itletme ekı itme komisyo-
nuna yapılaca .tır. lstek1.1er; ekli~tme şartnamesinde yazılı muvak• 

kıt" teminat ve evrak ve veıaikile teldıf mektuplarıöın ek.si.tme 
günü aaat 15 e kadar komiıyoo reiı t "le veralmesi lazımdır. .' 

Bu husustaki ıartnamc ve m~lcavele projesinin Haydarpqa 
yol Baımüfetbflit. tarafından paruıı olarak verilmekte oldutaa 
bild rılir. · 

Odunun ciui ihale td lede Muhammen Muvakkat Tutan 
miktarı bedeli temınatı L. K. 

Too B< her tonu Lıra Kr. 
Lira Kr. 

3 f meıe veya G;rgen 300 
veyahut çam veya hor 
üçünün m b iltu 

12 60 468,75 6250,00 

Safı meşe · 200 
20 23 76 29 2886 

SAZMAŞ 

· Sanayi ve Ziraat makineleri 
1,Drk Anouin şirketi 

LANZ - Mazotlu D:zel tarla traktörleri. 
4S-3S. 25-20 beyıirlık: Her buıaıta ıaraatilidir. 
F.yatta ucuzluk tediyatta kolayla\c vardır. 

LANZ - Harmın, biçer baj'lar, samaa ve ot preaea:. 
tohum ayırma makıneıi, l'8lbar makinıı. pat .. 

. tes çıkarma makinesi ve bilumum alitı ı· raiye. 
RUT-SAK - Traktör palluldan. mibzerler, d.s!c:aro, tırmık. 

çapa makineleri. 
WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 

Tam O:zel motörleri. 
Her türlü fabrika tea satı işleti deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 N,,. da EGE 
mın t:ılıaaı umum acentesI TALAT K/l. 
llO~LUNA m •raca'Tt. 

Izmir vilayeti Defterdarlık ka
lemindem 
Gı,ri mübatlil:ere talaıia edilen malların 

vegileri hakkında kanıı:ı 
Madde 1 - Gayri mübadillerin iltihbkına karıılik tutulan 

pyrj men .. ul erin satılarak teacil ve· m&ıterilerine teı 'im olun· 

deklırı tarihe kadar tahakkuk etmiş " tahıil edilmemit olan 
vergileri ve beled yeye ait reı mleri terkin olunur. 
Mıdde 2 - Birinci maddede ıösterilen ıayri menkuller.in 

laeaüa aabl .. aaıı olaAlarıadaa dahi ııtı l P mütterileraae teslimi 
laribiae kadar tahakk•k edecek olaa bu vergı Ve resimler 
araaaaı. 

Madde 3 - Gerek biriaei v~ ıerek ikioci maddelerde •ö .. 
terilen ıayri meokulierin tabıil' edilmiş olao vergi ve resimleri 

pi ftril•a. :.. 
Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 - Ba kanunUD hükümlerinin icraı ·na Dahiliye Ye 

Maliye Vek: U!rİ memurdur. 1814 

lzniir Vakıflar müdürlüğünden 
27·5-938 tarihinde ihaleleri icra. kılınacağı ılin olunan ak•· 

rattın 394·34. 162-40, 152-16, 111-31, 3 .7·2, 311·103, 373·10 
3843, 390·97, 289·129, 349-90, 302·58, 63-8. 348-162, 62·590. 
1J.48, 301·56, 158-17, 118-93, 112·9,, 137'269, 8-5. 81-188 ~ 
•~Y lı a karata t.al p çıkmaa1ğ nda:ı ı bale . erın n 31 )·93~ ıalı 
ı'lat ona t•l k cdılditı ilio oiunur, 182'.l 

ANADOLU 

· 1zmir Defterdarhğından: 
Tarh No. ismi Sanat Mahalle ıokak ve No. lbbaraamenin matrab kuanç Bubran 

cilt varak No. Lira K. Lira K. Lira K. 
Muvazene 
Lira K. 

5 58 
s 58 
4 66 

Ceza YekUJ 
L. K. L. t'. 
6 oo ıs 1s 
6 00 ıs 78 

K. 162/934 Refail Gala to Boyacı Ahmet ata kemeralta 88 8·3 60 00 4 20 o ()() 
" ,, it ,, " ., .. 25-4 60 00 4 20 o 00 

s 02 13 ıs K. 136/934 Mehmet Kefik Oto tamircisi ,, ,, 2431 3. 2 so 00 3 50 o 00 
o 26 218 .. ,, .. " " " " ,. ~3 96 00 2 52 o 00 o 00 
o 11 1 16 
028 308 " .. •• .. " " 

5.3 15 00 1 05 o 00 o 00 

" u " " " " .. " 23-4 40 00 2 80 o 00 o 00 
K. 302/,34 Babaettia Fototrafça Hacı Mahmut Haca 

Mahmut 33 25-3 24 00 t 68 
•• " ,, " .. " ,, 26·3 so 00 3 50 
t • tt H il H ti fi 28•2 96 00 6 72 
" " ,, " " .. ., 29· 2 50 00 3 so 

K. 478/934 Sadık Zevki ıelim oteli ,, Şamlı sokak 8-30 31· 7 20 00 1 40 
n u ,, ,. n ,, ,, u " ., 62· 2 40 00 2 80 

" " " " " " " ,, " • 61·2 45 00 2 45 
,, " " ,, .. ,, " " ,, .. 33-2 108 00 6 16 

K. 280/934 Mehmet Sait Müteııbbit Abmetata vakıf hoca 20 88· 7 20 00 1 40 
" " ,, " ,, ,, ıt " .. 44 7 80 00 s 60 
" " ,, ,, ,, " " ,. • 72-8 10 00 o 70 

K. 501/934 Hüaeyio Avni Fırıncı Hacı Mahmut K. Nihat 7 21-8 70 00 O 00 
.. " •. ,, ,. " .. 20.8 40 00 o 00 

K. 3061934 ~uıw Ziya Doktor ,, .. bacı mabmut 41 61-7 10 00 O 70 
.. .. ,, ,, ,, ,, .. S0.6 15 00 1 05 
.. Kemal Ş~kir ,, ,, ., beyler ıokak 36 15·1 60 00 4 20 

K. 136/934 Mehmet Refik Oto tamirciıi Abme ağı kemeralb 2431 84-6 20 00 l 40 
,, " ,, " ,, ,, " 54·1 80 00 5 60 

K. '711/934 Abdül Parçaca · ,, hükumet c. 49 16-7 40 00 2 80 
K. 162/934 Refaıl Gılanto Boyacı ,, kemeralh 88 91·7 60 00 4 20 

" ,, " it " .. 92.7 30 00 2 10 
" " •• .. .. .. 52·1 120 00 8 40 
" " ., " " " 86·6 30 00 2 10 

K. 167/934 Hamit Hamımcı ,, ,, 98 88·6 30 00 2 10 
K. 193/934 Beıalet Matbaacı ,, yemiı çarıııı 37 46-8 25 00 1 75 
K. 482/934 lımail Tamırci Hacı mahmut ıamh ıokak 62 67·8 ıs 0() 1 GS 

111935 F. Dorınaı ıirorta kom ıyo:ıcuSıJ H.acı mabmut L 82 99·8 600 00 13 42 
32/935 Ferdinand Modyano Komiıyoncıı Abmetağa satır L 23-25 98-8 2000 00 240 00 

25-11/9.14 Hüaeyo otıu Hasan Bakkal Mahmut ata 40 1·11 O oo 2 25 
54-12/934 Mehmet otlıı Kimil ,. birinci karataı tramvay cad. 130 12·9 o oo 43 2S 
630/3/~34 Mebıııet Börekçi Halim ata 82 11-81 o oo 2 85 

" " .. ,, " • " o 00 9 6 5 
49/10/934 Halil oğlu Ahmet Kömürcü Bııdurak c. 128 11·86 o oo 1 ol 
Baıdurak Maliye ıubeıi mü- zıoç, bularan verıilori ile zam· matrub verji ve zamlarının ken• 

blleOeriodea yukarda iıimleri, laranın bıa miikolloflerioin bil· dilerine teblitioe imkan buluna• 
iıtiral nevileri ve tıcarct ma- dirdikleri adroaieriode bulun· mamıştar· IJbu ilin tarihinden 
halleri yazı lı 20 mükel.cf na• mamalar&Ddan ve yeni ticaret• itibaren 30 giia sarfında ıtiraz 
11UDa tar bol J.ııao V9 bor birinin gib ve ikametgih adreılerini edilmedi ti takdirde verııoıa 
iaimlerj h"za11ııda gösteri en ka· de b ld ;rmemiı oldukları ... dan liz.müttahıil bir hal alacatt 

Akhisar muhaaebei hususiye 
köy bürosu şefliğinden: 

Ciaıi No. 

o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
O OD 
o 00 
o 00 
s 31 

96 00 
O S2 
9 95 
o 66 
2 22 
o 23 

o 00 o 17 l 85 
4 66 s 02 ı3 ıs 
000 068 71/J 
4 66 s 02 13 ı• 
o 00 o 14 1 S4 
000 028 308 
000 025 270 
o 00 o 62 6 78 
o 00 o 14 1 54 
o 00 o S6 6 t6 
o 00 o 07 o 11 
s 11 s 11 10 22 
2 32 2 32 4 64 
o 00 o 07 o 11 
o 00 o 10 ı ı5 
000 042 462 
O 00 O 13 1 S4 
o 00 o 56 6 t6 
000 028 308 
s 58 6 00 15 78 
2 79 3 OJ 7 89 

11 16 12 Ol 31 56 
2 79 3 00 7 89 
o 00 o 21 2 31 
2 32 2 49 6 56 
o 00 00 00 1 15 
o 00 13 42 32 21 
o 00 240 00 516 00 
o 00 o 34 3 11 
o 00 6 49 59 69 
o 00 'J 43 3 94 
o 00 1 45 13 32 
o oo ı ıs ıo 99 

2395 sayılı kanunun 86 acı 
maddesi delileti ile hukuk usu· 
lü muhakemeleri kaaununuıı 
141 oci maddesi mucibine• te · 
lıt makamına kaim olmak üıer · 
ilanen tebl it olunur. 

Movkii Kazamız köy korucıılırıaa yaptınlacak olan (100 ili 150) kat 
elbiıe 25-5-938 gü ıiindea itibar.. 9-6-938 P.•• lcac&.r .a
uaka11ya konulmuıtar. . . 

Taliplerin tartnameyi ötrenmek üıere Akbıur mubaabel 
buıuaiye memarlutııaa müracaatlara ilin olunur. 

Seneliti 
Un 
700 
160 

Ev 
depo 

dük kin 

196/320 
185/48 

Bezmiilem Birincikordon 
Salepçiotlu Göıı hanı 

-------
lzmir .vilayeti muhaseb~i hu· 

susiye müdürlüğünden: 
lımi Sok.atı No. ıı Nev'i 

Naciye Retitpqa & 7 Arıı 
Ahmed Kolooyaca 36 • 
Nas.ha Kizımp&,. 14 • 
Mustafa Galip Reı.tpaı• 10.8 • 
lamaıl Ahmed • 9 • 
ve türckiıı 

Kıymeti 
640 
210 
210 

100() 
730 

Haaao Hüseyin • 8 • 640 
0:1man Nuıettin • 4 • 640 
Kohen Kolon yaca 57 • 190 

• Reşıtpata 2·8 • 640 
Abdullah Hilmi Kolonyocı 58 • 210 
Ya kup • 45 • 200 
Abdu.lah • 44 • 200 
Mum in Ergül 4 • 240 

\ 
Aızi ve Ahmet Kazımpaıı 19/21 • 1700 
Besim Kolonyacı 1 • 220 
Yukarıda sabi plerinio İli mleril' ıokak ve num ıraları yazıh 

arsa lara arazi tahr.r kom ıyo.ıuaca hiularındaki kıymet.er 
taııtdir olunmuı ve yapıiao •aıtırmıya ratmen otarduk:arı yerleri 
teıbi t o.unamamış olmaaa dolayııile ihbarnameleri teblit edi· 
lememiı oldutundın keyfiyet iliaon teblı i' oludur. 1810 

izmir vilayeti Muhasebei Hususi
ye müdürlüğünden; 

Yıllık kin 
Bede .• sabıkı 
L ra kuruı Numarası Cins: Mevki 

15 29 dolap Bakır bedesteni 
50 178 dükkan lrııt pazarında 
19 349·1 ,, lkiçeımelık C. 
50 40 > ks bvehane ., ,, .. 
25 ] CY " 11 tt 

ldarei Huıuıiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
göıteril.:.1 akar 23.5.933 r:inündon itibaren bir ay içinde pa· 
zarlık su eti le kiraya veralecektir. Kira ıartlarını öğrenmek 
a:tiyenlerın her rün Mulauebei Huıuıiye Müdüriyeti Vari· 
aat kalemıne ve pey ıürmek iltiyenlerio de eocümeaio toplaa
dıj'ı her Puartesi ve Pertembe günleri 11at 10 da depozito 
makbuılarile bırlikte V liyet daimi eacümenine miiracaatlan 
ilan olunur. 26 27 28 1761 

60 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
60 
24 
60 
48 
36 
60 

300 
120 

.. 
" .. 

u 

.. 
'' 

depo .. 

2411 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
17 
20 
21 
22 
2S 
27 

u Salepçihanı içinde 
u " " 

•• .. .. 
.. 

,. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. •• 

Yukarıda müfredata yazıla akarat 1·6-938 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çık a·· 
ralmıştı r. ihalesi 30.S-938 pazartelİ ıünü aaat 10 dadır. Talip· 
lerin ,Vakıflar idaresıno müracaatları. 2S 27 28 1744 

Emlak ve Eytam Bankasından; 
Eau No. Yeri No. au Ncv"ı Depoz . 

M.2 T. 
A. 207 /3 iz mir Kokaryab tram· 3 parıelli ahar 

vay caddeıi. ve arsa 217 260. -
A. 207/4 " • • 4 • • 

ve araa 22S 
A. 207/S • ., • S • 
A. 401 • Üçüncü Karataş Ha· 

• 230 
260.-
260.-

lil Rifat paıa c•ddeıi. Eski 237,239,241 
No. arsa. 124.25 23. 20 

izahata yukarda y11z la emJikin bedelleri peıın veya taklitle 
ödenmek üzere 2.6.938 perıembe ıüaü saat on birde ihalele-
ri yapılmak üzere pazarlıkla ıah,a çıka ılmatbr. 
lsteıdi olanların hız ılarmda yaıı ı lı depozı to akçesini veznemi· 

ze yatırarak artır maya girmeleri ve yaolannda birer fotopafia· 
nüfua tezkerelcrioı ıetirmeıeri. 19 29 1633 

lzmir belediyesinden 
938 model ve karoaeri basta 

nakline mahaus ve fenni tart· 
namesinde yuala evsafı haiz 
olmak üzere satın alınacak bir 
adet otomobil başkitiplikteki 
mali ve fenni tartnamesi vt>ç· 
b·le açık elCıiltmeye konulmuı· 

tur. Bedeli mubammea 2101 
lira olup ihalesi 14·6-938 sa lı 
pnü 1&at 16 dadır. iştirak et· 
mek isti yenler 1 S7 lira SO ku· 
ruşluk muvakkat teminat mek· 
tubu ile söylenen ıii o ve ... tte 
encümene gelirler. 

29 3 7 10 1821 
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f" ra t e J~lj -~=-=-p=e=rco ~ oı·vier e lzmir \' ilayeti Defterdarlığından: 

l,..apur A centast Şürekisı 1\1 Otekaitlerle Dul ve Yetimlerin 
FOYAL NEERLANDAIS Limited nazarı dikkatine 

KUMPANYASl 1ra,,ur Acentmı 
ı· "VEN US. vapJrU 29·5·38 de Eirincikordon Reea bU. Askeri zat maaşları lıokômet dai-
·~•nımızda beklenmekte olup 

~~;~üvl~~;:::·~ô~;ı::~uc~ THEELLE:~A~4~NES Lro. resinde Maliye vergisinden Mülki 
IÇİ.ı yük a 8C'lktır. THE GENJ:~AL STIAM NAVr zat maaşları yeni Maliye binasında 

M 
.. SATURNUS. v•puru 30· GATJON Co. LTD. 1 d d 1 k 
llyısta bek elmekte olup ".Al.BATROS .. vapuru 20 8Ç1 an Vezne en le iye 0 U03C8 tır. 

AMSTERDAM. R01'TERDAM ~=~aısktt~r. LONDRA için yük 1 - Askeri ve l\f ülki zat maaşları 
ve HAMBURG için yü = ala· 
C.ktır. "LESBIAN .. vapuru 17 Ma· erbabına 2 Razi ran 938 den iti ba-

SVENSKA ORIENT yısta L.IVERPOOL ve SW AN· 
UNJEN SEADAN ielip yük çıkaracak. ren aşağıdaki fıkralarda yazılı ma-

1'NORDLA ND.. motôrü 6· DEUTSCHE LEVANTE- UNlt. 
6 gelip ROTTF?DAM, HAM· "ACHAIA.. vapuru limanı· hallerde tediyat yapılacaktır. 
8URG, GDYJ\ 'A, DANMARK m.ııda o up yük çıkarmaktad r. A - AQkeri mOtekaı·ııerle askeri dul 
Ve BALTIK ı inıauıarı için yuk 0 

•lıcıkt1r. • 1 h k d • • • • 
11VINGLAND .. motörü 16. ve yetım ere Ü fimet aıresı lÇlll• 

6-R38 de . beklenmekte olup ~ ~ ~ deki 1\'.iaJ iye veznesinden: 
0TTERDAM, HAMBURG, ~ _. ~ 

GDYNIA, DANZlG, ve DAN· = .. = C ~ B - Mülki mütek1.tlerle millki dul ve yetimlere Saman 
~ARK ve BAL TIK lımanlan = ; ; ~ iskelesinde yeni Maliye şubesinin bulunduğu binada açılan 
ıçin yük alacaktır. ~ ... vezneden tedıyat yapılacaııetır. Alakadar :ıat maaşları erbabının 

SERViCE MARITlME ~ -n ~ Si 2 Haziran 938 perşembe günü mesai sa atından itibaren akşam saat 
ROUMAIN ~ $• ...:. l\ 18 ze kadar bu talimata göre kendilerine mahsus kişelere mü· 

••,.,.. l..., ~ ~ racaat edilerek sıra numaraaı üzeriaden istihkaklarını almaları. 
l. 

14
SUÇEAVA .. vapuru 6-6 da •• "'"' ,... • 

utklenmekte olup MALTA, f'2!I ..... ~ 2 - Aylıklarını Emlak ve Eytam 
MAAsıLYA ve CENOVA li· .... ~ a 6-
lllt1aları için yolcu v• yük aıır. •· a. = :! Baokasın,lau kırdıran askeri ve 

.ALBA JULIA. vapuru 2-7 a a: = E 1 d l 1 . dı beklenmekte olup MALTA, m :;· mQ ki mtttkait U ve yetim erın 
MARSlLYA ve CENOVA li- ... • ~ a,... d l ·ı b. J k 1 · 1 '- ·· 27 M .., maıı cüz an arı e ır i te muame eıı yapı maK uzere a· 
illlnları için yük ve yolcu alır. ..-~ ~ i yıa 938 Cuma gününden itibaren Defterdarlık muhasebesine 

llindaki hareket tarihlerile ve ~ Q !. c;· müracaat etmeleri. 

'''hanlardaki detifildiklerden ,... s:. ~ • 3 - Yoklama ı·lmtthaberlerı·nı·n alın-
•tente meauliyet kabu\ etmeL DJ CI"' a 

D ... - • 
'•d:~d~·;~;'~ı i~~~~g ·; • ~ 9: masına 15 Mayıs 938 tarihinde baş. 
~pur aceatalıfıaa müraceıt ~ S: :3. ;- )anacak ve 27 Mayıı 938 tarihine kadar devam ede-
tclibae.ı rica olunur. •• =· 9:ı a ceti Hyıa alakadarlara arzolunur. ! S 20 30 

re1e1oa:. 41111414212663142 ~ ~ ., '1" lzmir Kızılay merkezinden: 
DE UTSCHE LE. Kaaaaz kalmıı hutalara kaa vermek üz.re Ktzılay Cemiyeti 

tarafındın tesis edilen muhtelif semtlerdeki iıtasyonlarda bu 
\' ANTE. LJNIE Diş Doktoru iti yapacak: kan verici Donör aranmaktadır. 

Bu gibilerin sıhhat veıikası almaları ve tescil olunmal rı ve 

HAMBURG 
Of:U HE LEVANTE LINIE 

A. G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE UNIE 

A. G. BREMEN 

C V d Da ., lı ııbh tları k n verme saitae, elindeki ve ıikile birlikte 
ikinci Beyler ıokak No. S2 Kazılap milraout etmelm ve laer "- Yel'İfl•iade k-dileriae 

mühimce miktarda nakdi mükafat verileceği ilin olunur. 
.. 25 26 27 28 29 31 1739 

M. ~oki Utar 
Dahllt haatahklar 

mutahaaaaa1 
lkiaciboyler aokak No. 81 

Telefon No. 3286 

•LARıSsA. vapuru 28 Ma-
111ta beklHlyor, ANVERS, 
RO'M'E.RDAM,HAMBURGve 
8REME.N limanları içia ala· 
~- , __________ 1 

•soFFIA. vapuru 31 Ma· 
Yllta bekleaiyor. ANVERS, 
8REMEN, ve HAMBURG li
•aalanaa yük çıkaracaktır. 

•CHIOS. vapuru 8 Haıi· 
'lıda bekleniyor. ROTTER· 
DAM. HAMBURG ve BRE· 
t.IF..N limenlarıqa yük ılacılctJr. 
Alt.MEMENT H.SDHULDT 
•MARJTZA. vapuru 2 Hazi

taada bekleniyor, ROTTER· 
DAM HAMBURN ve BREMEN 
~in ,. ala caktır. 

iERVICE MARITIMI 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 31 

~•)'ısta bekleniyor, KÔS· 
l'E.NCE, GALA TZ ve GA
L.\ TZ aktarması TUNA liman· 
~rı için yük alacaktır. 
w[N NORSKE MIDDELHAVS· 

LINJE OSLO 
11SAN ANDRES.. 26 Hazi· 

ttnda bekleniyor, DIEPPE ve 
Norveç umum lımanlarana yük 
•lıcaktır. 
JONSHON. WARREN LINIES 

L TD. LIVERPOOL 
.. AVIEMORE. vapuru S 

~trnmuzda bekleniyor. LIVER· 
OL ve ANVERS limanlarm· 

~ln yülc çıkaracak ve BUR· 
~A.z. VARNA. KôSTENCE, 
~ULINA, KALAS ve BRAILA 
1tnanl ı ına yük alacftlctır. 
Sl'EROYALE HONGROlSE 

DANUBE MARITIME 
·szEGED. vap11ru 8 Hızi· 

tanda bekleniyor. PORT-SAIT 
~e IEEKSNl)ERY limanlarına 

MUcellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve ea zarif lfleri 
aüratle yapar. 

Yeni Kaoallar 

çarf ısı No. 34 

Bakbiyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlii idrar, kan, 
halgam oe IGİ1'8 tal.. 

lilleri~ 
M.Qracaat yeri: 

lk.incibeyler t0kak No. 25 

Telefon 3869 
yük alacakhr. 
·rıSZAn vapuru 10 Hazi· 

randa bekleniyor, TUNA li· 
manları için hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardalci değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fula tafsili atmak: lçiD 
Birincilcordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & (;o.. N. 'I. 
t'&pur acentalıtına miiraca~t 
uıilmeai rica olunur. 

Telefon No. 20071201)8 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu .. 
susiye Müdürlüğünden: 

ismi Sokatı No. Nev'ı Kıymetı 
Hulusi O. Mehmet Alj Çıkarotlu 00 bağ ve zeytin 90() 

Ali • • Sıralı köy 00 tarla 100 .. .. .. .. il 00 .. .. 100 
• .. .. Menemen yolu 00 bat ve zeytin 500 
.. • Kemal Çaluroğlu 00 " .. .. 900 
" .. .. Sıralı köy 00 tarla 100 
" • .. - 00 .. 100 .. .. • Menemen yolu 00 bağ ve zeytin 500 

Hulusi kııı Zeliha .. .. 00 .. • 500 

Durmuf Meırutiyct · 111 araa 200 
Ihsan anası Zübey. Şimendifer Ca.128/ 2 .. 250 

Boyacı Hacı Mehmıt 
N.iar 
Fatnat 
G12ozcu Ekr•Jll 
lzıct 

Mahiye 
lbaan 
Salih 
Yuıef 
Polis Hayati 
Yapıcı Osman 
Şaban uıta baldızı 

Yeni yol 00 • 100 
lnkiııf 3/1 • 350 

.. 311 • 350 
Mimar Sinan 19 " 180 
Heniinı 4S • 750 
Şt bit Mubliı 26 • 150 

ah~ 4 • "o 
.. 4/1 • 500 
• 212 • S70 

Y ıni Milliyet 
Şıa 

4 ~· 300 
23 M 200 

Neyy:rı • 20 " SOO 
Vılyam Hanri Ratbet 7/ 1 • 31.5 
Molekıado Tabir Meydan 11 " 180 
Sıniye Mimar Kasım 6 " 150 

Karııyaka Sotukkuyu Alaybey, Oımanr.ade mabaUeleri ile 
Ôrnekköyünde kain olup yukarıda sahiplerinin iaimleri ile 
ıokak ve numaraları ve cinıleri yazılı araziye tabrir komiıyo• 
nunca hizalarında gösterilen kıymetler takdir olunmuıtur. 

Yapılan araştırmaya rağmen adresleri tayin edilememiş ol • 
mail dolayııile ihbarnameleri tebliğ edilememiş olduğundan 
keyfiyet ilinen tebliğ olunur. 

• Şeref Oteli 
Sabık Hacı Hasan Oteli k4tiplerinden 

ŞEREF'in iaar•ıinde 

Mezarlıkbaşında~ lam•tpafa bulvarına 
naaır, her tarafıa ,alrın, havadar .• 

Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ... 

~ E R 'E F O T E L 1) sizia ewiaiaclir. Tafradan aelecelc 
mlfterileria itlerine 1adım edılecek. keadıleriae her 

türlü kolaylık gösterilecektir. 
• 

biri 
Teknik 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
K.,,Uı Y•miıÇIU'ıısı No. 3 

Tele/oa 34JS 
Maha1ebeye ait bütün işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edtbilirıiaİL 

Biiro, kan-.aa uyıun ıekilde ve 
mutelif uaulltrde: 

Muhaıebe t•İ• etler 
Def ter tatar 

Pldnço tan~im eder 
Jleıa6ıtetki6,taafiye 
H ihtildlları halleder 

Dr.Behçet Us 
Çocuk lıutalılılan 

mtitelacı11111 
ffaltaluaD& 11,30 du bire ka
dar e.,ı. ~ Abeak 
matblıw yıaı-da kabul ocler. 
,,,,...-"""- ,.,.,_ 3990 

E• t.le/01111 2261 

Nebatat 
Hastalıkları 

iÇiN 
Maıtalazar yeni 
ildçlarımız geldi 
Hacı DavudZade 

Rahmi Karadavud 
Halimafa Çarfısı 

No. 31 . 
1 Z M l R 

TBLBFON 3809 



Şahap 1,esirini tabii oJarak 
yapan en iyi müshildir 

öasur meme erinı gider 
Kuvveti. işti havı arttırır. Eksir Şahap 

~ ...................................................................................... ~, 
Elb·se ve Manto 

mcrakl lanna müjde 

Zabitan B11gl•r w 

Bq1111l•r ... 

En üşJdilpeaent miiş· 
terile< .ni aaeıaaun eden 
bu ( nDaJ'I unutma1ıoız. 

Tüccar Terzi Türkp nızarı 
lbrah·m Karakaş 
Bu kere yeni aç.bğun m ğnzada zengin 

ç~·tıer. Mantoluk, Tayyorluk, Truvak rhk 
kumatların enva·aini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mığaz m dahilinde açtığım terzi han~mde 
hususi olarak b y ve bayanlar için son modn 

_ ınrıf, şık ma to, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Salepcioğlu Hanı Kareısında 
auvalet, gelinlik, sivil " u eri elbise ve kaputları 
ideoildıği ve beğcnilditi ~kilde imal edı ll11. 
~ - Muamelem peşin ve kred' ile de yapılar. 
.9 - Bu aiizlerimin dotru!uğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidir. 
Adrcı: Odanpazar: Siimerbankın çıktıaoı eski Bayraklı 

111 ğaza N11mara 12 • Telefcn 3276 
opt.n ve JMl'ahaıle •-"' .le ltari~tM s· ' kabul edilir 

Har,ac;c;ı kardeş er· 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

&z.MIR ANKARA 
1 

' 
• •f lb" 'h . l emız, zan eşya, e ıse ı ti· j 

Jacından evci gelir. Herkes ken
di haline göre temiz 
bır eve, misafirlerini 
kabul edecek bir il· 

lona r bat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m ubite daha iyi tanıt· 

abilirsiniz. Evinizin 
eıyaaı h::ıyab zın eti· 
keti olduğunu unut-

Memurlara 10 talı. 
aitte veresiye mua. 

ma lesi yapılır. 
... ~.~,. .. . ·. / 

Hacı Ali Zade Abdu lah 
Ticarethanesi 

Her cins koatüm ük yeni çeşit lcumaılar 

YH mevıhninin yaklaımaıı münaıebetilc yeni getird iği 
•ooRMôY .. FAYN •VULEN. ve •FIŞER,. kostümlük ku· 
poalan kestiaalük lcetealer, pardeıüliikler ve her türtii YERLİ 
ve AVRUPA kumaı aıortimanları rek bet kabul ctmıyecek 
el.ecede Ntıhaaktadar. 

llbite ihtiyacınızı te•İn etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH tic:arctitaaesini mutlaka zıyaret edin ız. 

L a tlara, ea aık v,e en ucuz lcumatıları yalnaz bu mağa· 
adan alabilininiı. 

Peıteınalcılar Esnaf ve Ahali Bank 2aı 
civarında esiri Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2599-

• 

Sep o in 

DIŞ 

macununu 
• :cx::ı::::ı 

kullanınız 

Toptan 
satıı yeri 

Peı!emal eılarda 

Lütfi Krom 
Ecza depoıa 

Foto Köroğlu 

mza üstem 
En meşhur fabrıkaların fotoğraf ma<melerı , filim, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müıtamel eczalar. fototraf alit 

... ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıfa müteallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandiımanlar, aenedat vo evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6. 7, S. J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatiirk Caddesi No. 186 

• 
1 ş TAl{SI 

Telefon 

1938 
Oldsmobil 

40 40 

1938 
ve Şevrole 

O tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

T. iS BAHKA~I 
1938 

Kôçük Cari H'2&aplar 

lkrami'ie planı .. 
4 adet 1000 L 4000 L 
8 •• 500 " 4000 .. 

16 ., 250" 4000" 
76 0 100 n 7600 ,, 
80 .. 50 " 4000 •• 

200 .. 2S ,, 5000 ,. -384 .. 28600 " 
Kuralar tmırt, lbaziran 
1 ey.uL 1 birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir 

Eo az 50 lira mevduatı 
bulunan he::,aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Yona---~ 

Btılcterlıoloı .,. 6al"fln, •lf111 laattılılcl1111 ..,..,.. 
(Verem ve saire J 

Basmahane Çorak.kapı cadd--' poli• k•rakolu yanında 
2Sl .. yıla ev ve muayenehanesinde sababtu akpma 

kadar baatalırını kabul eder. 
Telefnon: 4115 

• , ..................... ~ .................. .. 
Birinci Sınaf MutahUlll 

Dr. Demir Ali 
K11.,p ofl• 

Cilt ve TenasUI haablhk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • BiriDCl be1l• tokalı 
Elbamra Sinemuı arkuında 

Telefon : 3479 

G.. H •-· • OZ eKımı 

Mitat OreJ . 
Adru: Be,l• NWDa11 ,. 

kat- No. 21 
Kabul saatleri: Ötledm ..& 

uat 10.12 ötledeD --. 
15,30 • 17 Tele. 304 

Kırc;ic;eği Kolonyaşı 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Bu iaim altında Temizlik, Tuvalet, Mauaj 
v~ tuvalet aabunlarına çok elverişli 

Yüksek dereceli, latif kokulu 
Y ,ni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştur 
ŞiF A Eczanesi KIRÇiÇEG/ Kolonyaaını 

Bu fiata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, H. elt 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük " " 40 K,.,,,,,. 

Tavsiye ederiz 


